


উতর অহারজ 
শিবাজীর/জীবন-চর

িতুপ্ট 

আরুর্ষেদাধ্যাপক 

শ্রীনত্যচরণ শা 
কর্তৃক প্রণীত 4 

ইন্দজিমি জন্তপর বাঁড়ব স্ব অন্তপর 
রাবণ জদম্তপর রপুরুলবাজ হ্যায়! 

পোৌন বাবিবাঁহপর শহ্কুরতিনাহপৰ 
জ্যো সহ বাহপর বাম দিজরান্গ হায় । 

দাবা দ্রম ছুওপর চীত। মুগ ঝুণডপর 
ভূষণ বিতুগুপর জৈসে মৃগরাজ হ্যায়। 

তেজমিতিরংসপর কান্হজিমিকংসপন্ মহ 
সি 

ত্যো মলেচ্ছবংশপর সের শিবরাজ হ্যায় ॥ 

ভূষণ । 

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রকাশিত । 

সন ১৩০২ সাল। 

সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। 

মুল্য দেড় টাকা । 



কলিকাতী। 
৬৩।৩ নং মেছুয়া বাজার রোড 

নববিভাকর যন্ত্রে, 
শ্রীগোপালচন্ত্র নিয়োগী দ্বারা খুদ্রিত। 



অর্পণ পত্র । 

যে বীরবর হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত প্রদান করিয়! 
জননী জন্মভূমির পুজা করিয়াছিলেন মেই ভক্তগণ- 
বরেণ্য অনুদিন স্মরণীয় জ্রীমচ্ছত্রপতি মহারাঁজ। 
শিবাজীর উদার চরিত্র, জন্মভূমিভক্ত ও ভারতীয় 
বীর-চরিত্র-পাঞে অনুরক্ত মহাত্মাদিগের করকমলে 

শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল । 

গ্রন্থকার | 





ভামকা। | 

ঈশ্বরের চির প্রথান্গপারে প্রত্যেক দেশের উন্নতি ও অবনতি 
সাধিত হয়। অবনত কালের উন্নতির জন্য ভগবান মনুষ্য- 
সমাজমধ্যে সময় সময় এব্প চরিত্রসম্পন্ন মনুষ্য প্রেরণ করেন, 
ধাহার বন্দনীয় চরিত্রান্থুণীলনে আপদনিমগ্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বল 
সঞ্চার হইয়! থাকে । সেই দেববলসম্পন্ন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ 
তদ্দেশবাঁপীর হৃদয়ে যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে এরপ 
আর অগ্য কিছুতেই করে না। এক জন ইউরোপীয় রাজনৈতিক 
পঞ্ডিত কহিয়াছেন “আমাদিগের হৃদয় বলবান করিবার জন্ট 
বৈদেশিক মহাত্মাগণের উদাহরণের আবশ্যকতা নাই । আমা- 
দিগের পুর্বপুরুষগণের বন্দনীয় চরিত্র আমাদিগের হৃদয়ের 
দৃঢ়তা সম্পাদনে সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত ।” কথাগুলি যুক্তিযুক্ত এবং 
আমাদিগের এই পতিত দেশের পক্ষে উপদেশ-পরিপূর্ণ। 

স্বধন্মীছ্রাগ, স্বদেশপ্রেম, পিতৃ ও মাতৃভক্তি, আত্মীয় 
বন্ধবন্ধব এবং অধীনস্থ ব্যক্তির সহিত ব্যবহার প্রভৃতি মনা 
মাত্রেরই অবস্ত শিক্ষনীয় গুণ সকল শিবাঁজীর জীবনে যেব্ধূপ 
ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, আধুনিক ভারত ইতিহাসে 
সেরূপ আর কাহাভেও দেখিতে পাওয়া যায়'না বলিয়া, মদীয় 
পিতৃদেব পুজ্যপাদ চিকিৎসক শ্রীধুক্ত ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় আমাকে শিবাজীর জীবনী লিখিতে আদেশ করেন। 
তদক্ছসারে আমি দাক্ষিণাত্যে দেশ ও কোঁকন প্রদেশের থে 
সকল স্থলে শিবাজী জীবন্রে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত 
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করিয়াছিলেন তাহা পরিদর্শন ও জীবনীর উপকরণ সংগ্রহার্থে 

৬ কাশীধাম হইতে বহির্গত হই । 

ইতিপূর্বে আমি কাশীতে আমাদিগের শ্রদ্ধাম্পদ মহা রাষ্ীয় 
আয়র্ষেদাধাঁপক ও সহাধ্যারীগণের নিকট কিছু কিছু মহারাস্্ীয় 
ভাঁষা অধ্ারন করিয়া ছিলাম । বলা বাহুল্য জামার এই ভ্রমণ 

কাঁলে ইহা অত্যন্ত উপকারে আদিয়।ছিল। 

মহারাই্রীয়ের! ণন,ব ব, ল ল, ইত্যাদি বর্ণের দ্বিবিধ উচ্চারণ 

করিয়। থাকেন । এই পুস্তকে যে সকল নাম ব্যবছত হইয়াছে 

তাহা মহারাস্্রীয়দিগের উচ্চারণ ও লিখন-প্রণালী অনুসারে 

লিখিত হইয়াছে । ইহাতে শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । যে স্থলে 

খষ্টাব দেওয়া হয় নাই তথায় শকের সহিত ৭৮ বংসর যোগ 

দিলে খুষ্টান্দে পরিণত হইবে। 

শিবাজীর জীবনের ঘটনা সকল শ্রেণীবদ্ধ না থাকায় সমষ 

নিরুপণশ্করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। নিয়ে তাহার 

একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। আফজল খাঁর মৃতার পর 

সিদশী জোহর কর্তক পন্হালা অবরোধ এবং নেতাজীর কর্মচাতি 
কোন এক বরে কথিত হইয়াছে । কিন্তু নেতাজীকে আমরা 

পশ্চাৎথঅনেক বার দেখিতে পাই এজন্য সভাসদের মতা'নুসারে 
পস্কালা অবরোধ শিবাজীর দিলী হইতে প্রত্যাগমনের পর 
উল্লিখিত হইয়ুছে। 

" বর্তমান্গ.. পুষ্ঠীকের পাঞ্ধুলীপি বৌস্বাই নগরে লিখিত হয়। 

দক্ষিণী জনসাধারণের সমবেদনা আমি কখন বিস্মৃত হইব না। 

বিশেষত এ সুযোগে বোাই হাইকোর্টের জজ মান্তবর রেণাডে, 

অধ্যাপক বাঁজারাম ভাগবত, ভাক্তার ভালটাদ রাও বাহাদুর, 
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রোদ কলেজের অধ্যাপক নাইক প্রড়তি মনিষীগণের সহগদয়- 
তার জন্ত আমি তাহদিগের নিকট আজীবন কৃতন্্রতাঁপাশে 

আবদ্ধ। তাহারা যদি আমাকে বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রদান 

বা সন্দেহ সকল দূর না করিতেন তাহা হইলে আমাকে বিশেষ 
কেশ ভোগ করিতে হইত সন্দেহ নাই । 

শিবাজী উপলক্ষে স্বদেশবাসী মহাশয়গণের নিকট হইতে 

যেসকল পাহাধষ্য প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জনা তাহাদিগের নিকটও 

আমি চিরক্লতজ্ঞতাপাঁশে আবদ্ধ রহিলাম । 

অবশেষে যে কয়েকজন বন্ধু ইহার প্রুফ শোধনে সাহাযা 

করিয়াছেন তাহাদিগের নিকট আমি পরমোপকূৃত। নববিভাকর 

প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ঘোষাল মহাশয়ের 
সঙদয় ব্যবহার ও অল্প সময়ের মধো ইহা! স্ুচারুরূপে সম্পন 

করা জন্য আমি তাহার নিকট উপকৃত আছি। লিপিকর 

প্রমাদ এবং আমার অনভ্যাস জন্য ইহাতে অনেক ভ্রম 

রহিষ। গিয়াছে ; সহৃদয় পাঠক তচ্জন্য ক্ষমা করিবেন । ইহাতে 

কতকগুলি চিত্র দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানাবিধ কারণে এবার 

তাহা হইয়া উঠিল না) ভবিষ্যতে, 
ইচ্ছা রহিল। ইতি 

দক্ষিণেশখর, 
«ই আশ্বিন, ১৮১৭ শক। 



এই পুস্তক; চো শ্ি-য়কু পুশতকের রর লওয়াঁ 

হইয়াছে নিযে আহ্মর তালিকা প্রদত্ত হইল: দল 

মহারাস্ত্ীয় _ সভারগি)। ছিটনীসু,. ভিউগুপ্ত ও জাঁবলীকার 

কৃত শিবাজীর বখর। মহারাট্রা সাাজ্যের বখর রামদাস 

স্বামীর চরিত্র ও বখর। কাব্যেতিহাঁস সংগ্রহ, বিবধ জ্ঞাঁন 
বিস্তার প্রভৃতি সাময়িক পত্র, পবাড়। সংগ্রহ, তুকারাম, বামন 

প্রভৃতির গ্রন্থ ও জীবনী এবং প্রাচীন হস্তলিপি। 

হিন্দী ।--শিবভূষণ কাব্য, ভূষণ কবিত1। 

সংস্কত।--শিবকাব্য, রীজব্যবহার কোষ । 
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এতদ্ব্যতীত ত্রিগস্, এলফিনস্টোন, বুন্দেল কাফি খ$, 

ওয়েন প্রভৃতির গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে । 

অশুদ্ধ শুদ্ধ 

১১০ পৃষ্ঠা ১৯ ও ২০ পংক্তি 

করিয়া থাকে সেলাম করিয়া থাকে 
সেলাম 
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বি ৮০ 

শিবাজীর জীবন চরিত। 
লাশ পথটি ভা পাপপি্পিসিপিস্পিল 

প্রথম অধ্যায়। 

বিশ্বপাতা পরমেশ্বরের চিরন্তন নিয়ম, যে সমর যে পদার্থের 

"আবশ্যক হইয়া! থাকে, ঠিক সেই সময় তিনি সেই পদার্থ প্রেরণ 

করিয়া তাহার অভাব দুর করিয়া থাকেন। অত্যন্ত উত্তাপের 

পর বৃষ্টি, নির্ধাত অবস্তার পর ঝটিকা, দুঃখে পর সখ, 

অন্ধকারের পর আলোক, এ সকল বিষম যেরূপ নৈসর্পিক 

নিয়মে ব্যবস্থিত সেইরূপ যে সময় কোন জাতি অপর জাতি 

কর্ভক প্রপীড়িত, ধর্ম অধন্ম কর্তক অভিভূত, দরিদ্র ধনবান কর্তৃক 

পদদলিত, সত্য মিখ্যা কর্তক অতিহত হয়, সে সময় সর্নিয়স্তা 

পরমেশ্বর সে প্রদেশে এ প্রকার লোকোত্তর মন্থৃষ্য স্থ্টি করেন 

ধিনি অবলীলাক্রমে অত্যাঁচার-সাগব-নিমগ্র জাতিকে স্বীয় 

অসাধারণ বুদ্ধিবলে গৌরবগিরির উচ্চতম শিথরে আনয়ন 

করিয়া থাকেন। মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে 

এবিষক্সে শত শত জলন্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া ষাক়। 

যে সময়ে ফ্রান্স, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ রাঁজপীড়নে 

প্রপীড়িত, কর্ভারে আক্রান্ত, রাজার অবৈধ ইচ্ছা পরিপুরণের 
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নিমিত্ত নিরীহ প্রজাকুলের স্খস্চ্ছন্দতা প্রতি পদে পদ দলিত 

হইতেছিল, ঠিক সেই সেই সমস্সে মহাপ্রাণ নেপোলিয়ন, ওয়াসিং- 

টন ও শিবাজী জন্মগ্রহণ করিম অধঃপতিত বিপন্ন জাতিকে 

অলৌকিক শক্তি দ্বার সকল প্রকারে উন্নত করিয্বাছিলেন । 

যে সময় স্বার্থপরাযর়ণ ধর্মবাজকগণ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত ধন্ধেরি 

আবরণ পরিধান করিয়। নানাপ্রকার অধন্মাচরণ করিতেন, যে 

সময় নীচপ্রকৃতির মন্ুয্যগণ বিশ্বপ্রেমিকতার নির্্মলতা কল্পনা 

করিতেও কুগ্ঠিত হইত, যে সময় নানাপ্রকার পাঁপস্রোত গুপ্ত ও 
প্রকাশ্যরূপে সমাজমধ্যে প্রবাহিত হইত, ঠিক সেই সময় ভগবান 
বুদ্ধদেব, ষীশুগ্বীন্ট ও মহম্মদ গ্রভৃতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ আবিভূ তি 

হুইয়। পাপশ্রোত রোধ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হন। 

ঘে সময় ভারতবর্ষে যবনগণ বিকটবেশে হিন্দুগণের উপর 
অমানুষিক অত্যাচারনিরত ছিলেন, যে সময় যবন নুপতিগণ 

 হিন্দুধর্ম্মের উপর কঠোর আঘাত প্রদান করিয়া! ধর্মপ্রাণ হিন্দ- 
গণকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিলেন, যে সময় হিন্দুগণের ধন, 

: মান যবন্গণের কুটিল নয়ন হইতে রক্ষা কর! দুঃসাধ্য হইয়াছিল, 

টস 

সেই সময় বিপদসহায় ভগবান, নম্দা, তাপী, গোদাবরী, ভীমা, 
কৃষ্ণা প্রভৃতি পবিত্র নদী পরিধৌত এবং ছূর্লজ্ব্য সহ্যান্ডরি-পর্ব্বত- 

প্রাকার পরিবেষ্টিত, দৃঢ়কায় সমরনিপুণ সুদক্ষ ব্রীক্ষণ: ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, মাবলা, খোরী প্রসৃতি শূত্রগণ পরিব্যাপ্ত মহীরাষ্ট্ 

মগ্ডলে হিন্দুধন্ম ও রাজ্য পুনঃস্থাপনের জন্য শিবাজীকে প্রেরণ 

করেন । 

শিবাজীর জন্মগ্রহণের সময় দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ নিজাম 

সাহী, কুতব সাহী, আদিল সাহী এবং মোগল রাজত্বে বিভক্ত 
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ছিল। প্রথমোক্ত রাজ্যত্রয় বিশৃঙ্খল! পরিপূর্ণ; রাজা ও প্রধান 

প্রধান কর্ম্মচারীগণ ব্যসনাসক্ত, অদূরদর্শাঁ, অর্থগৃণ্ন, এবং প্রক্ঞা- 

পীড়ন-ততপর ছিলেন ; খ্রশ্বর্ষ্যোন্মভ মৌগলেরা রাজ্য বিস্তার- 

পরায়ণ, অর্থপৃপ্ন, এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন ; মুসলমান প্রজাদিগের 

প্রতি ততদূর না হউক, হিন্দু প্রজার প্রতি শেষ কালে জজিয়া 
(মুণ্ডকর) কর সংস্থাপনেও পরাজ্মুখ হন নাই। হিন্দ-বিজয়নগর 

রাজ্য স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেক দ্রিন হইতে অসীম সাহসে 

মুসলমানগণ সহ যুদ্ধ করিয়া হীনবীর্ধ্য হইয়া পড়ে; অবশেষে 

তত্কর্ভক যুগপৎ চতুপ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়! বিধ্বস্ত এবং 

ইহা হইতে ক্ষ ক্ষুত্র জমিদার রাঁজা উত্পন্ন হয়। যদিও ষাহী 
রাজন্যবর্ণ হিন্দদিগের সহিত বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ এবং প্রধান 

প্রধান হিন্দু কন্মচারীগণ কর্তৃক পরিচালিত হওয়াতে অনেক 

সময়ে হিন্দুদিগের প্রতি সদ্বাবহার করিতেন, তথাপি প্রধান 

প্রধান হিন্দুগণ তাহাদিগের মন যোগাইতে দিবানিশি বাস্ত 

থাকিতেন। সাধারণ প্রজাবর্গ মুসলমানদিগের শৌধ্য, বুদ্ধিমত্তা 
আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, সাহিত্য ও সুরমা হম্ম্য গ্রভিতি পরি- 

দর্শন করিয়া এরূপ মন্তরমপ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন যে, সকল বিষয়েই, 
তাহ্বর! আপনাদিগকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিবেচনা করিতেন । মুসল- 

মানেরো পরমেশ্বরের অন্ুগৃহীত জাতি, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ 
করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভারতবর্ষ 

শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা মুসলমানগণ 

কর্তক শাসিত হইব, অতএব স্বাধীনতার আঁশ] করা পাপজনক 
এইরূপ মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়। তাহাদিগের আচার-ব্যবহার 

অনুকরণ, সাহিত্য অধ্যয়ন এমন কি অনেকে মুসলমান ধর্ম পর্য্যন্ত 
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গ্রহণ করিতে আন্ত করেন। উত্তর ভারতবর্ষে রাজপুত বীরগণপ 

মুসলমান কর্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়াঁও কোনব্ধপে প্রাণা- 

দপিপ্রিয়তম স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পব্দতে পৰ্ধতে ৰনচরগণ 

সহ পরিভ্রমণ করিতেন এবং স্রষোগ প্রাপ্ত হইবাসাত্র প্রচণ্ড 

সিংহবিক্রমে অরিকুল বিনাঁশ সাধনে তৎপর হইতেন। আবার 

কতকগুলি নীচমন। হিন্দ, মুসলমান সত্্াটের কপাঁকটাক্ষ এবং 

উপাধিপ্রাপ্তি লালসার স্বীক্ষ স্বীয় কন্য।, ভগ্নী প্রদান করিয়াও 

তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদনে যত্রবাঁন হইতেন। এই সময্ষে 

যুদ্ধ ও ধর্মবীর শিখগুরুগণ বলিষ্ঠ পাঞ্তাবীগণের হৃদরে মুসলমান- 

দিগের বিরুদ্ধে অজ্যঙথানের নিমিভ বীজরোপণ করেন। বঙদদেশে 

“বঙ্গের শেষ বীর” প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর চক্রবগ্ী বহুকালব্যাপী- 
স্বাবীনতা-সংস্থীপন-যুদ্ধে অরুতকাঁ্ধ্য হওয়াতে, বঙ্গীরগণ হীনবীধ্য 
হইয়া পড়েন। এই সমঘ হইতে তাহারা স্বাধীনত। প্রাপ্তির 

আশ! চিরকালের নিমিত্ত অনন্ত কালসাঁগরে নিমজ্জিত করিয়। 

চিরদাসত্বপাশে গলদেশ আবদ্ধ করেন। 

এই সময় ভগবান চৈতন্যদেব, কবীর, নানক, জ্ঞানদেব, 

রামদাস স্বামী প্রভৃতি মহাত্মা এবং তাহাদিগের শিষ্যবর্ণ 

ভারতাকাশে উদিত হইয়] ধর্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। পাসাবে 
নানক সম্প্রদায় মুসলমান কর্তক বারংবার কঠোর অত্যাচারে 

প্রপীড়িত হইয়া আত্মস্বত্ব রক্ষার্থে তরবারী গ্রহণ করেন। পরে 

এই শিখ সম্প্রদায় ভারতবর্ষে এক প্রধান বীর জাতি বলিয়! 

অভিহিত হন। বঙ্দেশে বিশ্বপ্রেমিক চৈতন্য সকলকে এক 

স্ত্রেআবদ্ধ করিবার জন্য আত্মসন্ত্রম, আত্মমর্যযাদা, আত্মস্বত্ব 

পরিত্যাগ করিয়া, শক্র ও মিত্র উভক্মই সমান, পার্থিব বিষয় সকল 

নি ( ৯৮০ 
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ক্ষণভঙ্কুর, অতএব সাংসারিক উন্নতি-লাভ-প্রযত্র নিরবুরদ্ধিতার 
পরিচায়ক ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়। শান্ত প্রকৃতির বঙ্গীয়- 

গণকে অধিকতর শান্ত ও শক্র-পদদলন সহনণীল করিয়াছিলেন । 

ভগবান চৈতন্য পৃথিবীর সকলকেই আপনার পবিত্র হৃদয়ের 

অনুরূপ বিবেচনা! করিয়াছিলেন। তাই তিনি জাতিভেদ- 

পার্থক্য দূর করিয়া সকলকে এক করিতে প্রয়াস পাঁন। তাই 

তিনি আম্মাদর পরিত্যাগ করিয়া সকলকে ভ্রাতৃভাঁবে সম্মিলিত 

হইবাঁর জন্য উপদেশ প্রদান করেন । কিন্তু যাহারা পরের 

ত্বাধীনতা হরণের জন্য সহস্র সহঅ ক্রোশও অতিক্রম করিতে 

বদ্ধপরিকর, আপনার স্বার্থসিদ্ধির নিমিভ্ত সহজতর সহ সমান 

ধর্মী মনুষ্যগণকে ক্লেশজালে নিপতিত করিতে অসম্কচিতচিন্ত, 

তীক্ষধার তরবারিই কাধ্য স্বাধনের অদ্বিতীয় উপায় বলিয়। যাহারা 

সিদ্ধীস্ত করে, প্রবঞ্চনা কুটিলত! প্রভৃতি জঘন্য উপায়ে কাধ্য 

সাধন করিয়া যাহার! আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করে, 

একপ প্রতিবেশী পরিবেছিত জন্নমাঁজ মধ্যে চৈতন্য উপদেশ 

মন্ুয্যগণকে কাপুরুষ করিয়া তোলে সন্দেহ নাই। 

দাক্ষিণাত্যে রামদাস স্বামী প্রভৃতি মহাঁপুরুষগণ, জননী, 

জন্মভূমি ও স্বধর্ম রক্ষার নিমিত্ত ত্রা্ষণাঁদি বর্ণচতুষ্টয় সকলেরই 

এক প্রাণে সম্মিলিত হইয়! অস্ত্র গ্রহণ করা উচিত ; বর্ণাশ্রমধর্মম 

সংস্থাপন জন্য যিনি অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়। যুদ্ধে শক্র শির কর্তন' 

করিয়া নিহত হন, তিনি ্র্যমণ্ডল ভেদ করিয়! নির্বাণ পদ এবং 

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পর্ম কীন্তি ও গ্রশ্বধ্য লাভ করেন ) যিনি গে 

স্রাঙ্গণ রক্ষায় উদাসীন হন তিনি ঘোরতর নরকে নিপতিত 

হইয়া! অনন্তকাল অনবচ্ছিন্ন ছুঃখ সম্ভোগ করিয়। থাকেন 
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পৃথিবীর মধ্যে যদি মনুষ্যের কোন কর্তব্য কর্ম থাকে তাহা হইলে 
জন্মভূমির কীর্তিকলাঁপ দিজ্মগুলে বিঘোধিত করাই প্রধান 

কর্তব্য কর্ম; স্বর্গ হইতে পরম পবিত্র জন্মভূমিকে শক্র-পদ- 
স্পর্শে কলুষিত করিতে না দেওয়াই মন্ুুষ্যের প্রধান কর্তব্য 

কর্ম; যিনি কর্তব্যকর্্মপরায়ণ তিনিই প্রক্কত ঈশ্বরভক্ত, 
তিনিই যোগী, তপস্বী ও সন্যাসী; ঈখর তাহারই প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন, এই প্রকার উপদেশ পরম্পর! প্রদান করিয়া 

দাক্ষিণাত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। পরে মহারাস্্রীয় ক্ষমতা 
সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল | 

যে সময় শিবাজী জন্ম গ্রহণ করেন, সে সমম্ন প্রায়শঃ হিন্দুগণ 
নৈতিক বলবিহীন ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব সম্পৎ- 
সম্পন্ন জাতি যদি নৈতিক বল বিহীন হয় তাহ! হইলে সে জাতির 

উন্নতি সাধন সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ম নহে । যদি স্থশি- 

ক্ষিত সৈন্য মধ্যে একবার পরাজয়-বিভীষিক1 প্রবেশ করিয়া 

নৈতিক বলকে দূর করে, তাহা হইলে সেই সুশিক্ষিত সেনা 

যুদ্ধানভিজ্ঞ অশিক্ষিত জনগণ কর্তকও বারবার পরাজিত হইতে 
পারে ইহা ইতিহাস পাঠে সপ্রমাণ হয়। পুরাকাঁলে অসভ্য 
বন্ধর কর্তৃক রৌম সাআাঁজ্যের উচ্ছেদ এবং বর্তমান কালে টীন্ন- 

পাপান সমর ইহার প্রত্যক্ষ উদ্াহরণস্থল। নৈতিক বল 
বহীন চীনগণ বিজয়োদৃপ্ত জাঁপানীগণের নিকট প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
রাজিত হইতেছেন ।৯ 

শিবাজীর পুর্ববপুরুষগণ,ভারতের প্রধান দুর্গ যাহার নাম স্মরণ 

রিলে কাপুরুষ হৃদয়েও বীররসের উদ্রেক হইক্স থাকে, যাহার 
* হহা লিখিবার সময় চীন জাপান নমর ঘোরতর রূপে হইতেছিল। 



প্রথম অধ্যায় । রণ ক 

বীর কাহিনী চিরকাল বীরজগতে গীত হইয়া আসিতেছে. যাহ? 

দর্শন করিলে ঘোর নৈরাশ্য আসিয়া শক্রগণের হৃদয় আচ্ছন্ন 

করিয়া থাকে, যাহার মধ্যগত হইলে মনুষ্য আপনাঁকে দেব- 

বল.সম্পন্ন বলিয়া! বিবেচনা করিয়া থাকেন, যাহার কীর্তিস্তস্ত 

বর্তমান কাঁলেও অদ্বিতীয় বলিয়া অভিহিত হয়, সেই বীর- 

রসের ক্রীড়াভূমি চিতোর ছুর্গের অধিবাসী ছিলেন। পাঠক ! 
যদি আপনাদিগের মধ্যে কাহারও হিন্দু কীত্তিস্তম্তের ভগ্রাবশেষ 

অথবা ভারতের প্রধান তীর্থস্থল (যেহেতু এ স্থান হইতে শত 

শত বাক্তি নিব্বাণপদ লাভ করিরাছেন ) অথবা বিশাল 

শ্মশানভূমি পরিদর্শনের কৌতুহল হয় তাহা হইলে একবার 
চিতোরে গমন করুন, আপনার সমস্ত আশা তৃপু ও ব্যয়ের স্বার্থ- 

কতা সম্পাঁদত হইবে। 

শিবাজটার আদি পুরুষ শিবরায় নামে একজন পরাক্রীস্ত 

যোদ্ধা চিতোর ছুর্গে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার তিন পুত্রঃ 

তন্মধ্যে ছুই জন মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধকাঁলে অসা- 

ধারণ শৌধ্য প্রদর্শন পুর্ধক নিহত হন। কনিষ্ঠ ভীমসিংহ 

পকাঁনরূপে সমর ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া “ভোৌসচে” ছর্গ 

মাশ্রয় পুর্ববক প্রাণ রক্ষা করেন। এই ঘটনা হইতে তিনি ও 
ঈাহার সন্তান সম্ততিগণ “ভোঁসলে” উপনাম প্রাপ্ত হন। ইহার 

[ত্র বিজয়ভান্ু ; ইনি একজন অমিত-বলশালী যোদ্ধা বলিয় 
সিদ্ধি লাভ করেন। বিজয়ভাঙ্ুর পুত্র খেলকর্ণ ; ইহার সময় 

বনগণ চিতোর ছূর্গ উপধৃঠপরি আক্রমণ করিয়া হিন্দুশক্তি 

[ংস করিতে বিপুল পরিমাণে প্রয়াশ পান। খেলকর্ণ আপন 

নবল সহ দেবগিরীর (বর্তমান দৌলতাবাঁদ) নিকট বেরুল 



৪ 
৮ শিবাঁজীর জীবনঢচরিত। 

নামক স্তনে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন । ইহারি পুত্র জয়- 
কর্ণ, জয়কর্ণের পুত্র মহাঁকর্ণ ; ইনি একজন অসাধারণ শক্তি- 

সম্পন্ন ঘোঁদ্ধা ছিলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইনি শক্র-সৈন্য বিদলিত 
করিয়া বীরগতি প্রাপ্ূ হন । উহার পুত্র রাজা শিব; ইনি ভীম] 

নদীতে নিমঙ্জিত হইয়া মানবলীলা সন্বরণ করেন । ইহার পুত্র 
বাবাজী বা শন্তাজী, ইনি ১৪৫৩ শকে* জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার 

জমিদারী কয়েকখানি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল । তীহার মালোজী 

ও বিঠোজী নামে ছুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। জোর্ঠ 
১৪৭২ শকে? (সাধারণ নাম সম্ব২সর) প্রস্থত হন । উভয়েই বুদ্ধি- 

মীন, উদ্যোগী, কর্মনিপুণ, ধশ্মভীরু, উন্নত হৃদয় এবং উভগ্মেই 

সুত্রাতভাবে আবদ্ধ ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়্ আপনাঁদিগের অবস্থ। 

পরিবগ্তনের নিমিও সিন্দেখেড় নিবাসী লুখজী জাধবের নিকা 

কম্মপ্রার্থী হইয়। গমন করেন। লুখজী নিজামসাহী দরবারের 
একজন বিশ্বস্ত গ্রধান কর্মচারী ছিলেন, তিনি সরকার দৌলতা- 

বাদ বিভাগের প্রধানতম কন্মচারী এবং দ্বাদশ সহজ অশ্বের 

মনসবদার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাঁলোজী স্বীয় বুদ্ধিম্তায় 
নুখজীর গ্রীতিলাভ করেন। মালোজী অত্যন্ত স্থলকায় হওয়াতে 

লুখজীর গৃহ কম্মচারী এবং বিঠোজী অশ্বারোহী কৈঃন' মধ্যে 
নিধুক্ত হন। এইস্থানে অবস্থান করিবার সমগ্ মালোজা শাস- 

বিফ, নামক জনৈক ফকিরের আশীর্বাদে ছুইটি পুত্র সন্তান 

লাভ করেন। 'মালোজী ফকিরের নামানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের 

শাহাজী এবং কনিষ্ঠের সরীফজী নামকরণ করেন । 

ক পুতি ১৫৩১ । 

1 থৃঃ ১৫৫ 



প্রথম অধ্যায়। ৯ 
সা 

লুখজী জাধব, মালোজীর কর্তব্যনিষ্ঠা, প্রভৃভক্তি, বুদ্ধিমত্তা 

প্রভৃতি সদ্গুণরাজী অবলোকনে অত্যন্ত প্রাত হইয়া তাহাকে 

গৃহকার্য্যের প্রধান কশ্ম্চারীরূপে নিধুক্ত করেন। ১৫২১ শকে* 

ফান্থন মাসে দোলবাত্রার সময় এক দিন মালোজী পঞ্চম বর্ধীয় 

পুত্র শাহাজীকে দঙ্গে করিয়া নুখজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

গমন করেন। লুখজী শাহাজীর কমনীয় রূপ দর্শনে মগ্ধ হইয়া 

সপ্ধিকটে আহ্বান পুর্ধক ক্োড়স্তিতা স্বীক্ কন্যা জিজাবাইকে 
সঙ্গোধন করিনা কহেন 'কেমন জিজা তুই একে বে কুবি ?” 

অনন্তর পার্খস্ক সভাসদরন্দকে কহেন “উহাদিগের দুইজনকে 

কেমন সুন্দর দেখাইতেছে ১” ইত্যবপরে বালক বালিকা উভয্নে 

কুষ্কমাদি লইরা ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। সভাস্থ সকলে 

তাহাদিগকে প্রীতিভাবে এইনূপ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া অত্যন্ত 
বিশ্মিত ও আহলাদিত হইর। হাশ্ত করিতে আরন্ত করেন। 

মালোজী ভোসল এই সুযোগে সকলকে কহিলেন “আপনারা 

সকলে সাক্ষা থাকুন, অদ্য হইতে জাপবরাঁও আমার সহিত 

বৈবাহিক তে গ্রথিত হইলেন |” জাপবর.ও মালোজীর কথায় 

কোন রূপ উত্তর পরদান না করিম! মৌনাঁবলম্বন করিয়া থাঁকেন। 

পর শিবস জাধবরাঁও মালোজী সহ একত্র ভোঙছন করিবার 

নিমিভ্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। মালোভী প্রত্যুন্তরে 
কহিয়] পাঠান “যদি তিনি আমার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্ঠার 

বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন তাহা হইলে আমি ভে(জন করিতে প্রস্তত 

আছি, অন্যথা নহে।”” ধনঘদোন্ম ভা জাধবরাওবনিতা মালোছীর 

মস্ত কথা অবগত হইয়া উপহাসপুর্বক কহিতে লাগিলেন 
ক থ2 ১৫৭৯৭ 



১০ শিষাজীর জীবনচরিত। 

“কি আশ্চর্যের কথা, দরিদ্র ভৌোসলা-বাঁলক আমার একমাত্র 

কন্যার পাণিপীড়ন করিবে ? মালোজী এ কথা কল্পনা করিতে 
কম্পিত হয় না?” এইরূপ নানা প্রকার ভত্সনা করেন। 

মালোজী পুর্ব হইতেই জাধবরাঁও-পত্রীর অন্তঃসারশূন্যতা, 
ধনলোলুপত। এবং অত্যন্ত বাহ্য-আড়ম্বর-প্রিয়তা অবগত 
ছিলেন । তীহাঁদিগের দরিদ্রতা এবং জাধবের অধীনে অবস্থান 

করা, এ সন্বপ্ধের প্রধান অন্তরায় বুঝিতে পারিয়া কর্ম পরিত্যাগ 

করিয়া ভ্রাতদ্বয় পুনরায় বেরুলে গমন ও ধনোপাজ্জনে দৃঢ় সঙ্কল্প 

করিয়া কষিকার্যে মনোনিবেশ করেন । মালোজী বেরুলে 

অবস্থান কালে অত্যন্ত সান্তিক ভাবে কাল যাপন, ব্রতাদি 

শান্সোক্ত বিধানান্ুসারে অনুষ্ঠান এবং গৃহকর্ম্মের পর অবশিষ্ট 

সমর ঈশ্বর উপাসনায় অতিবাহিত করিতেন । ১৫২৫ শকের* 

মাঘ মাসের পুণিমাঁর রাঁজিতে জাতৃদ্বধয় ক্ষেত্র রক্ষায় নিযুক্ত, 

কনিষ্ঠ বিঠোঁজী নিদ্রাতুর হইয় শয়িত, মাঁলোঞী প্রহরীর কার্ধ্য 

করিতেছেন, এমন সময় তিনি অদূরে বিক্ষণললতাঁর ন্যার্র একটি 
ত্যোতিঃপুঞ্জ পদার্থ অবলোকন করেন, মাঁলোজী তাঁহ। দশন 

করিয়া! ভীতমনে কনিষ্ঠকে জাগরিত করিয়া সমস্ত বিষয় জ্রাপন 

করেন । জ্যেষ্ঠ তন্দ্রা বশতঃ এরূপ অপরূপ রূপ দর্শন বরিয়া- 

ছেন বিবেচনা করিয়া তাহাকে শয়ন করিতে কহিয়। বিঠোজী 
স্রং জাগরিত রহিলেন। মালোজী নিদ্রিত হইলে কিয়ৎক্ষণ 

পরে সপ্ন দেখিলেন, পরম রমণীয় রূপে ভগবতী কহিতেছেন 

“মালোজী আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বিছ্যুল্লতা 
রূপে যাহা দশন করিন্াছ আমিই তাহা! ; উক্ত স্থানে সুবর্ণ মুদ্রা 

ক খুঃ১৫০৩। 
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পরিপূর্ণ সপ্ত কলস ভূগর্ডে নিহিত আছে, তাহা উত্তোলন করিয় 
তুমি কাধ্য করিতে প্রারস্ত কর, তোমার সমস্ত বাসন পুর্ণ 

হইবে। সপ্তবিংশতি পুরুষ পর্য্যস্ত তোমার সন্ভতিগণ অখণ্ড রাজত্ব 

ভোগ করিবেক ?৮ ইত্যাদি কহিয়া ভগবতী অস্তহিতা হন। 

মালোজী জাগরিত হইয়! সমস্ত বুভাস্ত পুনরায় কনিষ্ঠকে জ্ঞাপন 

করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া স্বপ্ননিপ্দিষ্ট স্থান 

থনন করিয়া পুর্ব কথিত ধন প্রাপ্ত হন এবং সে রাত্রিতেই তাহা! 
উপযুক্ত স্থানে স্বাপন করিয়া পর দিবস প্রত্যুষে শ্রীগেন্দ গ্রামে 

গমন করিয়। পুর্ব পরিচিত, বিশ্বস্ত, বণিকপ্রধান শেষোঁবা নাইক- 

পুণ্ড সমীপে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। বণিক, ভ্রাতৃদ্বয়ের 

সাধুবৃত্তি পুর্ধ হইতেই অবগত ছিলেন, এক্ষণে তাহাঁর দৈবকর্তৃক 

অনুগৃহীত হইয়াছেন দেখিয়! অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত সাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রুত হন। মাঁলোজী ইহার সাহায্যে অল্প সময়ের 
মধ্যে এক সহ অশ্বারোহী সৈশম্ত এবং ইহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য 

সংগ্রহ করিয়া আপন শ্যালক (তাহার সহধর্ষিনী দীপাবাইএর 
সহোদর ) ফলটন কর ও নিম্বল কর জগপালের নিকট ছুই 

সহত্র অশ্বারোহী সৈন্য সাহাধ্য প্রাণির আশাম্ম লোক প্রেরণ 

করেন। « এ সময় জগপালের অধীনে দ্বাদশ সহজ অশ্বারোহী 
সৈন্য সব্বদা সন্নদ্ধ থাকিত ; ইনি স্বাধীন ভাবে আপন জাইগীর 

শাসন করিতেন। জগপাঁল মালোজী-প্রেরিত লোক মুখে সমস্ত 

বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আহ্লাদ সহকারে তাহার সাহায্য করিতে 

প্রতিশ্রুত হন এবং যে সময় যাহা! আবশ্যক হইবে তাহ! প্রদান 

করিবেন বলিয়! আশা প্রদান করেন । 

মালোজী, শ্যালকপ্রেরিত দ্বিসহত্র এবং তাহার নিযুক্ত 
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এক সহক্র, মিলিত তিন সহস্র, অশ্বারোহী সৈন্য লই! লুখজী 
জাঁধবের জাইগীর অকল্মা২ৎ আক্রমণ করিয়া ভড়িৎ্গতিতে 

দৌলতাবাদে উপস্থিত হন এবং শুকর সকল হত্যা ও তাহাদের 

গলদেশে আবেদন পত্র সংলগ্র করিয়া প্রধান প্রধান মসজিদে 

তাহা সংস্থাপন করেন। প্রাতঃকালে মুসলমানগণ মসজিদে মৃত 

শুকর অবলোকন করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া ইহার তত্বী্গ- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহারা শুকরের গলদেশে পত্র সংলগ্ন 

দেখির। ইহার রহস্য অবগত হইবার জন্য তাহা পাঠার্থে সকলে 

ব্যগ হন। মাঁলোজী তাহাতে বিনয় পুববক এইপপ মরে 

লিখিয়াছেন “মুসলমানের আমার রাজা, তাহাদিগের কোনরূপ 

অপ্রিয় সাধন কর! আমার উদ্দেশ্য নহে কিন্তু অগত্যা আমাকে 

এরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইল । আমি লুখজী জাঁধব 

কর্তক অপমানিত হওয়াতে যপরোনাস্তি মন্্পীড়িত হুইয়াছি ; 

এই মন্মপীড়া দূরীভূত করিবার জন্য আমি সমগ্র মুসলমান 
জাতির নিকট ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিতেছি। তাহারা এবিষয় 

যাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন আমি তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ 

করিব । লুখজী এক সময়ে আমার পুত্রের সহিত তাহার কন্যার 

বিবাহ দিতে গ্রতিশ্রত হন, এ বিষয় তাহার সভাসদুবর্গ অব- 

গত আছেন, সম্প্রতি তিনি এ বিষয় অস্বীকার করিতেছেন, 

তার এই সত্যভঙ্গ জন্য সমাজ মধ্যে আমাকে অত্যন্ত ধিরুত 
হইতে হইয়াছে, আপনারা আমাদিগের রক্ষক, যদি আপনারা 

'আমার উপর স্থবিচাঁর না করেন তাহা হইলে অগত্যা আমাকে ; 

গত্যস্তরর গ্রহণ করিতে হইবে ।”, প্রধান মৌলবী পত্র পাঠ করিয়া : 
সমস্ত বিবরণ নবাবের নিকট নিবেদন করেন। নবাব লুখজীর : 
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ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়াততাহাকে আহ্বান করিয়। পাঠান এৰং অনতি- 

বিলম্ধে বিবাহ প্রদান করিতে আজ্ঞা করেন । লুখজী, মালোজীর 

দরিদ্রতা নিবন্ধন বিবাহ দিতে অস্বীকত হইম্নাছিলেন, নবাৰ 
তাহা অবগত হইয়া! মাঁলোজীকে পঞ্চ সহস্র সৈন্যের হমনসবদার 

নিযুক্ত এবং তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দরবারে 

উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করেন। মালোজী পুত্রসহ দরবারে উপস্থিত 

হুইয়া ষথাবিহিত উপহার প্রদান করিয়া যথাস্থানে সসম্মানে 

উপবেশন করেন । নবাব বালক শাহাজীর কমনীয় রূপমাধুরী 
পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রষ্ন হন এবং শীঘ্র বিবাহের জন্য 

পুনরায় আজ্ঞ। প্রান করেন। জাধবরাও-ৰনিতার এখন আর 

ক্রোধের কোন কারণ নাই; স্বয়ং নবাব ইহাদিগের উপর স্থপ্রসন্্ 
ক্কতরাৎ এক কথাতেই সমস্ত বিষয় স্থির হইয়া! অত্যন্ত সমারোহ 

পূর্বক জিজাবাইয়ের সহিত শ্াহাজীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। 
এই ঘটনার পর হইতে মালোজী সাধারণের চিন্তীকর্ষণের 

জন্য [হিন্দু ও মুসলমান সন্যানীগণের সেবা, নানা স্থানে দেবালয় 

ও জলাশয় নির্মাণ এবং তাঁহার বংশে ভগবতীর ক্বপাক্্ সর্ব গ্তণ- 

অম্পন গোত্রাঙ্গণ প্রতিপালক, হিন্দু ধর্ম ও রাজ্য সংস্থাপক, পুত্র- 

বত্ব জন্য গ্রহণ করিবেন এই রূপ কথা লোকমধ্যে প্রচার 

করেন। এই সমম্ব হইতে মালোজীর গৃহ সর্বদাই উৎস্বময়, 
নৃত্য গীত ও ভোজন সর্বদাই হইতেছে, বাঁজোর প্রধান প্রধান 
কন্দ্চারীগণ মালোজীর উদারতা, লরলতা স্ুজনত!, ব্যয়শীলতা, 

প্রভৃতিতে মোহিত হইয়া তাহাকে রাজা! উপাধি, পুণা ও সুপ 

পরগণানক্স জাইগীর, সিউনারী ও চাঁকান ছুর্গদ্বক্» এৰং ইহার 

অধীনস্থ প্রদেশের রাজন্ব সংগ্রহ ভার অর্পথ করেন। মালোছী : 
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হইূপ অতি সামাগ্ঠ অবস্থা হইতে ঈশ্বরনিভর তা, একাগ্রতা 

১ অধাবসার সহকারে সকলের শ্রদ্ধা ও রাজসম্মান লাভ করিয়া 

৫৪১ শকে* মানবলালা নম্বরণ করেন । 

সম্রাট আকবরের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের পর হইতে আহমদ- 

গর রাজ্যের অবনতি প্রারস্ত হয় । বিশেবহঃ ১৫৪২ শকে + 

[জাহান সম্রাটের আক্রমণ কাল হইতে আহমদনগর রাজ্য 

কেবারে হীনপ্রভ হইয়। পড়ে । মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ- 

লে, মুসলমান সেনানায়কের অবিমৃব্যকারিতার় পরাজিত 

ইলেও লুখজী জাধব, শাহাজী ভোসলে প্রভৃতি হিন্দবীরগণ 

সাধারণ শোধ্য প্রদশন পুব্বক সত্াটের চিন্তাকর্ষণ করেন । 
বক শাহাজী আহমদনগরের অবনাঁত এবং মোগলদিগের 

'ন দিন উন্নতি হইতেছে দেখিয়। আহমদনগরে অবস্থান 

র] শ্রেরক্ষর নহে বিবেচনা করিয়া ১৫৫১ শকে? সম্রাট 

জাহানের নিকট কন্মপ্রার্থা হইয়া গমন করেন । সম্রাট 

'হাকে নমাদরে গ্রহণ করিয়া, ছয় হাজার অশ্বের অধিপতি- 

দ নিযুক্ত করেন। এক সমফ্ সমাট, শাহাজার বারভার 

সন্ন হইয়া তাহাকে কতকগুলি বজ্মুল্য পদাথ পুরঙ্গার স্বব্ধপ 

দান করেন; ফতে খা নামৰ জনৈক নীচমনা খুদলমান, 

হাঁজীকে অল্প দিনের মধ্যে সম্াটের অত্যন্ত প্রি্পাত্র হইতে 

খরা ঈর্ধানলে প্রজ্ঘণিত হয়, এবং ষফড়যন্ধ করিত সম্রাট 

[তত পুর্রক্কার প্রব্য শাহাজীকে প্রদান না করিয়। স্বয়ং আল্ম- 

করে । এই সময় নিজামসাহী বংশের দশম রা 

বাছুর» সারা ইহাতে তরাজ্যমধ্যে অত্যন্ত বিহুঙ্ঘরা নাতি 

* খঃ ইিবর্া + পৃও ১৬২০। ] খুঃ 5৬২৯৭ 



প্রথম অধ্যায় । ১৫ 
শা্ী শীট চে 

৪ রে টিজিগাা করেতে জার 
হয়? শাহাজী মোগল কম্মচারীদিগের ব্যবহারে অতান্ত ক্ষুপ্ 

হইয়াছিলেন এক্ষণে পূর্বতন প্রভুর বিপদবার্ভা অবগত হইর। 
অবিলম্বে আহমদনগরে উপস্থিত হন। 

শাহাজী আহমদনগরে প্রত্যাগমন করাতে তীহার বন্ধ 
বান্ধবের আনন্দের পরিনীমা রহিল না। বাহাছরসার পুত্রদ্বয়্ 

অত্যন্ত বালক, উপদুক্ত মন্ত্রী ব্যতীত রাছকাধ্য সথচারুরূপে 

নিব্বাহ করা স্ুকঠিন এজন্য বাঁলকদয়ের মাতা, সাবাজী অনন্ত 
নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কম্মচারীকে আহবান করিয়া এক জন উপ- 

নন্ত মন্ত্রী নিক্বাচনের পরামশ ছিজ্ঞাসা করেন। সাবাজী, শাহা" 
জাকে সর্বগুণসম্পন্ন ও যুদ্ধবিদ্যবিশারদ জানিয়া এ পদের 
জন্য তীহাকে মনোনীত করেন। বেগম সাহেব তাহার মতে 

অনুমোদন করিরা প্রকাশ্য সভাতে পিংহাসনোপরি শাহাজীর 

অঙ্কে বাজকুমারদয়কে স্তাপন করিষা মন্্রীপদ্দে অভিষেক 

করেন। এতছুপলক্ষে বাঁজোর প্রধান প্রধান কর্মচারী ও 

সমাগত সন্্রান্ত বাক্তিগণ বথ|বিহিত সম্মান প্রদশন পুরঃসর্ 

নিমদেশে উপবেশন করেন । 

যাহার পিতা, লুখজী জাধবের দ্বারদেশে সামান্য কর্ম. 

চারী বেশে অবস্থান করিত, আজ তাহার পুলের অধীনে নিম্স- 

তর প্রদেশে উপবেশন করিতে গন্নিত লুখজীর হৃদয় সহত্র 

বুশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিকতর প্রপীড়িত। অর্থ সম্বন্ধ 
কি ভয়ঙ্কর ! যাহাকে প্রাণাধিক বলিরা ভাল বাপা হয়, যাহাকে 
নর্থ দিয়াও বদ্িত কর! হয়, যাহার সংবাদ পাইতে বিলম্ব হইলে 

ঘন কত ব্যাকুলিত হয়, সেই জামাতাত্র বিরুদ্ধে গরম পুজনীয় : 
শুর হুব্বাসনা পোষণ করিতে প্রারন্ত করিলেন। ঈর্ষা বৃ 



১৬ শিবাজীর জীবনচছরিত | 

প্রজলিত লুখজী, অপমানিত হইয়া আহমদনগরে অবস্থান করা 
অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, গোপনে সত্্রাট সাঁজাহানকে 

দৌলতাবাদ আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিষা পাঠ্ঠান। জমাট 
লুখজীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেনাপতি মীরজুম্া সহ ষষ্ট 
পহত সৈন্য প্রদান করিয়া দক্ষিণাভিমুখে, প্রেরণ করেন । 
লুখজী জাধব, অধীনস্থ সৈন্য ও স্বীয় দলবল সমভিব্যাহারে 

নন্দী তীরে মোগল সৈন্য সহ মিলিত হইয়া আহমদ- 

নগর আক্রমণ করেন। শাহাজী এ সংবাদ অবগত হইর] 

ঠাহাদিগের গতি রোধের নিসিত্ত সসৈন্যে গমন করেন, কিন্ত 

ঘন্যের অল্পতাঁ বশতঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজধানীতে 

প্রত্যাগমন পুর্বক নবাবের পরিবারবর্গ ও বাজকুমারদ্প্র 

দহ কল্যাণ ভিতর নিকটবর্তী মাহুলী দুর্গে আশ্রন্ব গ্রহণ 

করিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন। বিছম্পী লুখজী, 
মাগল সৈন্য সহ দ্রত গতিতে শাহাজীর পশ্চাদ্গমন করিয়া 

[াহুলী ছুর্গ অবরোধ করেন । শাহাজী অসীম বীরতার সহিত 

য় মাস হুর্গ রক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন ছূর্গ রক্ষার আর কোন 

টপায় নাই, তাঁহার মন্ত্রিপদপ্রীপ্তি জন্য এই যুদ্ধ দিন দিন 

দ্ধিত হইয়া রাজ্যের বহুল অনিষ্টসাধন করিতেছে, স্টিনি ইহা 
রিত্যাগ কৰিলে মস্ত বিবাদ দূর হয়, তখন এপ অবস্থাতে 

*মীর-পক্ষ অবলম্বন পুরব্বক লোক-ক্ষরকর যুদ্ধে লিপু থাক! 

ববিধেয় বিবেচনা করিয়া বিজাপুর রাজের নিকট কর্মপ্রার্থী 
ইয়া! গোপনে লোক প্রেরণ করেন। বিজাপুরের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী 

রাঁর জগদেব নবাবের আজ্ঞ৷ গ্রহণ করিয়া! শাহাজীকে আগমন 
রিতে আমন্ত্রণ করেন। 



' প্রথম অধ্যায়। ১৭ 

এক দিন শাহাজী, জ্যেষ্ট পুত্র শস্তাজী, সাত মাস গভিনী 

জিজাবাই এবং ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিপুল 

বিক্রমে লুখজীর সৈন্যম'গল ভেদ করিয়া গমন করেন। লুখজীও 
জামাতাকে বন্দী করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্থসরণ করিতে 

আরন্ত করিলেন। পশ্চাদ্ধাবিত সৈন্য নয়নপথের বহিভূতি 

হইলেও শাহাজীর দ্রতগমনের বিরাম নাই। গভিগী 

জিজাবাই ক্রুত গমনজনিত গভপীড়াঁয় অত্যন্ত ক্লেশিতা, এক পদ্ 

অগ্রগমনে অসক্তা ; শাহাজী এই বিপদের উপর বিপদে অতান্ত 
অধীর হইয়া পড়িলেন। অগত্যা তিনি এক শত অশ্বারোহী 
সৈন্যের উপর জিজাবাইয়ের রক্ষণভাঁর অর্পণ করিয়া, শস্তাঁজীকে 

সঙ্গে লই অনতিবিলম্বে বিজাপুৰ রাজ্যাভিমুখে গমন করিত্তে 

লাগিলেন। শাহাজী যখাসমন্ষে নির্কিত্সে বিজাপুর দরবানে 
উপস্থিত হইলে অতি সমাপরের সহিত অভ্যর্থিত হন। এ সমস্থ 

বিজাপুর রাজের সহিত কর্ণাটক প্রান্তে যুদ্ধ হইতেছিল, মুরার্ 
জগদেব শাহাঁজীকে দশ সহস্স মৈন্যের মনসবদার এবং দ্বিতীষ ; 

সেনাপতিপদে নিষুক্ত করিয়া! কর্ণাটক প্রদেশে প্রেরণ করেন। 

শাহাদী অসাধারণ বহুদশিতা, রণনিপুণতা, বুদ্ধিমত্তা প্রদশন্ : 

এবং বৃহ যুদ্ধে জরলাভ করাতে বিজয়লন্ধ প্রদেশের কিয়দংশ্ 

বিজাপুর দরবার হইতে জাইগীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। 
শাহাঁজী গভিণী জ্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর রাজ্যে 

গমন করিলে লুখজী স্বীয় কন্যাকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়া 
দেন। স্ত্রী প্রত্যর্পণের নিমিত্ত শাহাজী বারংবার প্রার্থনা 

করিয়া পাঠাইলে ৪ বখন শ্বশুর জামাতার আবেদন গ্রাহ্য 

করিলেন না, তখন শাহাঁতী অতান্ত মনঃক্ষুপ্ণ হইয়া দ্বিতীয় | 

এ 



৮ শিবাজীন সিরিনতিই তি) 

[রপরিগভ্ বনেন, ঙাহ শর নাম ভুকাবাই, ইন নাহিতে তর রর কন্যা 

) বা।ঙ্গোঁজার গভধারিণী । 
শাহাজী সরলতা, মধুর সম্ভাষণ, প্রাহ্যৎপন্ন বুদ্ধিমন্তী্স কি 

দন্দ কি নুনলমান সকলেরই প্রিয়পাত্র হন। বিশেষতঃ নিম্বোন্ত 

টনার পর হইতে প্রধান মন্ত্রী সুরার জগ দেবের অত্যান্ত নেহ- 

জন হন । জগদেব পঞ্চবিংশতিতমতুলার সমর হস্তী সহ 
হা(লিত হইতে ইচ্ছা করেন । কিন্ধু হস্তী সহ কিরূপে তো।লিভ 

্ হার উপায় নিরাকরণ করিতে অফমর্থ হইয়) সে 

এহযাগ করেন । শাহাজী এ কথা বণ করিরা হস্তা 

হল করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন । শাহাজী প্রথমতঃ একটা 
ত নৌক। আনয়নপুব্বক তাহাতে হস্তী আরোহণ করাইয়া 

টাকার জলশিনগ স্থানে রেখা প্রদান করেন, অনন্তর হস্তী 
[ণশভুরণ করাইয়া ঘে পথ্যন্ত উল্ত বেখাতে জলাগমন না করে 
7 পর্য্যন্ত পান্য পুর্ণ করেন। বল! বাহুল্য হুপ্তা ও ধান্যের 

পরিমাণ উভয়ই ভুলা হইল। 

হত 
টু 

পা ২৪:51 

ঠ জার নিজামসাহী রাজ্য হইতে গমন করার পর হইতে 

ও রাজ্য শোচনীয় দ্রশার শেষ সীমার উপনাত হয় । 

দাগলগণ বিলীপুব্ূসহ মিলিত হইয়া! ইহ বিভাগ করিয়া] লইবার 

নয া্চিকায্রে আবদ্ধ হন, কিন্ত ছুব্বল বিজাপুররাঁজ মৌগলদিগের 

ইহ প্রতিযোগিতার অসমর্থ হওয়াতে বলবান মোগলেব! 

রে ধাকে তাহা মেগল সাশ্রাজ্যেরর সহিত মিলিত করেন। 

ই. ৩ 

মহাপট' সাম্বাজ্ঞের বখর ও মলারর1ও, বিটানন প্রভৃতির বখর এবই 
'রেস্ত' গ্রহ্থতি গ্রন্থ হইতে এ অধ্যায়ে বহুল পরিমানে সাহাযা লওয়া হইয়াছে 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 

শাহাদী, গভিণী দ্রিজাবাইকে পথিমধো পরিত্যাগ করিয়া 
গমন করিলে, পরদিবপ প্রাহঃকালে লুখর্জী জাধৰ মোগল 

সৈনাসহ মে স্কানে আগমন করেন, তিনি প্রথঘতঃ কনার তর 

লইতে অন্তরীকৃত হন; কিন্তু পাছে যবন ধৈনা কর্ক কন্যার 

উপর কোন প্রকার অত্যাচার হয়, এই ভয়ে তাহাকে বশিনা 

করিরা দিউন।রী ছুর্ণে প্রেরণ করেন। ভারা পিতার 

আচরণে বাথিত, ঘঙ্ধের লোমহর্ধণ স্তান হইতে ঈশর কপায় 

রক্ষিত, প্রাণ অপেক্ষা প্রিরতম পতি কক পরিতাক্ত ও প্রবল 
রাজনৈতিকবাত্যাবিপধ্যস্ত হ্ইগ্া সিউনারী ছুর্দে পিভার 

বন্দিী! এই সঙ্গটাপন্ন অবগ্থাতে জিজাবাই আন্মসংঘযমের 
পরাকাঠ্! প্রদর্শন করেন। অভিমান, ক্রোধ, পতি বু্তি 

নিচয়কে ধীরভাবে দমন করিয়া সর্প নিপবন্তা পরমেথরের উপর 

আম্ম-সমর্পণ করেন। বীরপত্রী দিজাবাইয়ের গভের প্রথমাবস্থা 

হইতে যুদ্ধের নানা প্রবীর আলাপ এবং তোঁপ ও রণবাদ্য 

বিনিতে, কর্ণকৃহর বধির হই, স্তান হইতে স্তানান্তরে গমন 
চরিতে করিতে ভাহাকে অনেক সময় দিবসরঙনী অতিবাহিত 

ঢরিতে হইত, যথাপময় আহানা দ্রবা না পাঁওনাতে দমর় 

ময় বুভৃক্ষিতাবন্তায় সময় যাপন কবিতে হইত, কখন বা তিনি 

জয় বার্ত। শ্রবগ করিরা উল্লদিত, আবার কখন বা পরাজন 

থা শুনিয়া চিন্তাক্রান্তা হইতেন। শিবাজী গভমধ্যে অবস্থান 

[ল হইতে মন্থুব্য জীবনের নানা প্রকার অবস্থা ভোগ করেন। 



১৮, শিবাধীর 05 তা 

দারপরিগ্রহ । করেন, ভাহার নাম ভুকাবাই, ই নি মাহিতে। তর রন কনা! 

ও বাঙ্গোজীর গভধাতিণা | 

শাহাদী সরলতা, মধুর সম্ভাষণ, প্রভাৎ্পন্ন বুদ্ধিমন্তায় কি 

হিন্দ কি ননলগান সকলেরই শ্রিয়পাত্র হন। বিশেঘতঃ নিশ্ো্ত 
ঘটনার পর হইতে প্রধান মন্ত্রী মুরার জগদেবের অতান্ত ল্লেহ- 

ভাঙন হন। জগদেব পঞ্চবি-শতিতমতুলার সময় হস্তী সহ 
হোলত হইতে ইচ্ছা করেন । কিন্তু হন্তী সহ কিরূপে তোলিত 

হাহা উপায় নিরীকরণ করিতে অফমর্থ হইয়া সে 
সং ৰা ভা % করেন । শাহাজী এ কথা অবণ করির। হক্তা 

তোল করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। শাহাজী প্রথমতঃ একটা 
দু নৌকা জার তাহাতে ভস্তী আকোহণ করাইয়া! 

নৌকার ভঙশিমগ্র স্ঞানে রেখা প্রদান করেন, অনন্তর হৃন্তী 

অবভরণ কর।ইরা যে পদ্যন্ত উক্ত রেখাতে জলাগমন নাকে 

দে পর্যাপ্ত পান্য পুর্ন করেন । বলা বাহল্য হত্ঞা ও ধান্যের 

পরিমাণ উভদ্ধই ভুলা হইল। 

শাভানীর শিজামসাহী রাজা হইতে গমন করার পর হইতে 
নিজামসাহা রাজা শোচনীয় দশার শেব সীমায় উপনাত হ 

মোগলগণ বিজাপুরসহ মিলিত হইয়া ইসা বিভাগ করিয়] লইবার 
জন্য সাকা আবদ্ধ হন, কিন্ত ছব্ধল বিজাপুররাজ মোগলদিগের 

সাত পাঁতযোগিতার অসমর্থ হওরাতে বলবান মোগলের। 

ধানে রি তাঙা মোগল সাম্বাজ্যেরর সহিত মিলিত করেন। 

মহার টা সাহ্রাজেোর বখর ও মলাররাও, নিটনিস প্রভুতির বখর এবং 
ফেরেন প্রস্থাত এছ হইতে এ অধ্ায়ে বহুল পরিমাপে সাহ[যা লওয়া হহয়ছে। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

শাহাজী, গভিণী জিজাবাইকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ কিয় 

গমন করিলে, পরদিবঘ প্রাতকালে লুখজী জাধব মোগল 

সৈনাসহ সে স্থানে আগমন করেন, তিনি প্রথমতঃ কনার ভঃ 

লইতে অন্রীকৃত হন; কিন্ত পাছে ববন রি কর্ক কনা? 

উপর কোন প্রকার অহ্যাচার হয়, এই ভয়ে তাহাকে বশিনা 

করিয়া ঘিউন।রী ছুর্সে প্রেরণ করেন। দিছাবাই পিতার 

আচরণে বাখিত যঙগগের লোনহধণ স্তান হইতে স্রশ্থর কুপাধ 

খক্ষিত, প্রাণ অপেশ্গন পরিরতম পতি কতক পরিতাক্ত ও প্রবল 

বাজনৈতিকবাত্যাবিপনান্ত হইয়া মিউনারী ছগে পিভাৰ 

বন্দিনী! এই সঙ্গটাপন্ন অবদ্ধাতে জিজীবাহ আত্মপত্ঘমের 

পরাকাঠা প্রদশন করেন অভিসান, ক্রোধ, প্রতি বুগ্ডি 

নিচয়কে ধীরভাঁবে দনন কপিগ্া সন শিপ্ম্থা পরমেথরের উপর 

আন্ম-সমপ্পণ করেন । বীরপত্রী দিজাবাইয়ের গভের প্রথমা ব্থ1 

হইতে দুদের নানা প্রকীর আলাপ এবং তোপ ও রণবাদ্য 

ধ্বনিতে: কর্ণকৃহর বধির হইত, স্ঞান হইতে ভ্তানান্থরে গমন 
করিতে করিতে ভাহাকে অনেক সময় পিণসলজনী অতিবাহিত 

করিতে হইত, ঘথাঁপমর আগাপা দ্রপা না পাওয়াতে পম 

সময় বুহুক্ষিতাবস্ায় সময় যাপন করিতে হইত, কপন বা তিনি 

বিজয় বার্তা অবণ করিয্না উল্দিত, আবার কখন বা প্াজন 

কথা শুনিয়। চিন্তা ক্রাস্তা হইতেন । শিবা গভমনো অবস্থান 
কাল হইতে মন্তষ্যজীনের নানা প্রকার অবস্থা ভোগ করেন। 



২০ শিবাজীর জীবনচরিত । 

পতিবিরহকাঁতরা জিজাবাই, সিউনারী ছর্গে আগমন 

করির] দুর্গাধিষ্টাত্রী শিবাইদেবীর মন্দিরে পুজ। অচ্চনায় দিবসের 

অর্ধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন এবং ভগবতীর নিকট 
পরন সৌভাগাশালী বীরকুলতিলক একটী পুঞ্ররত্র কায়মনো- 

বাকো প্রার্থনা করিতেন। পুত্র প্রন্তত হইলে ভগবতীর 
নানান্সারে বালকের নামকরণ করিবেন, এইরূপ মানস 

করিয়া! স্দদা দেবতা! ত্রাঙ্গণগণের পুজা, দান উপবাস ও ব্রতাঙ্গ- 

ষ্ঠানে নিথুক্তা থাকিতেন। 
একদা রাবিকালে ভিজাবাই স্বপ্ন দেখিলেন ভগবান 

দেবাদিদেব মহাদেব কহিতেছেন 'জিজা ! তোঁমার আচরণে 

আমি প্রসন্ন হইরাছি । আমি তোমার গভে জন্মগ্রহণ করিয়। 

নানা প্রকার অলৌকিক কাধ্য সম্পন্ন করিব। দ্বাদশ বৎসর 
প্যন্ত তুমি আমাকে চক্ষুর অন্তরাল করিও না, তদনন্তর 
আমাকে যদচ্ছাক্রমে বগা তথা ভ্রমণ করিতে দিবে 1৮ জিজা- 
বাই প্রাহঃকালে গাতোখানপুক্ধক আনন্দে বিহ্বল হইয়! 

ব্রাঙ্গণগণকে বহুল পরিমাণে ভোজ্য ও অর্থ প্রদান করেন। 

এইরূপ কিছুকাল পরে যথা সময়ে জিজাবাই ১৫৪৯ শকেন- 
প্রভব নাম স্ঘংসরে বৈশাখ শুক্লবিতীর। বৃহস্পতিবারে একটি 

পুত্রসন্তান প্রসব করেন। বালকের নাম ছুগাধি্টাএী শিবাই 

দেবীর নামানুসারে শিবাজী রক্ষিত হয়। জিজাবাইয়ের 

নিব্বিদ্রে প্রসববাত্তী বিজাপুরে শাহাঁজীর নিকট প্রেরিত হইলে 

তিনি বান্তাবাহককে সুবর্ণ বলয় এবং ত্রাঙ্গণ ও দরিদ্রগণকে 
বহুল পরিমাণে ভোজ্যাদি প্রদান করেন। 

রর ১ডহ৭ পৃ । 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ২১ 

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় একই সময়ে দুইটি বীজ অতি 

সাঁমান্যভাবে সংরোপিত হয়। কালক্রমে বীজদ্বয় এরূপ পরি- 

মাণে বদ্ধিত হয় যে তাহ! প্রকাও বৃক্ষে পরিণত হুইরা প্রায় 

সমগ্র ভারতবর্ষ আচ্ছাদিত করে । প্রথম, বণিকবেশে ইংরাজের 

সুরাটে পদীর্পণ |, ইহার বিবরণ ইতিহাঁসজ্ঞ পাঠক সবিশেষ 

জ্ঞাত আছেন। দ্বিতীয়, মহাভাঁগ শিবাঁজী জন্মগ্রহণ করিয়া 

মহারাট্া1 সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন । পরে মহারাট্রারা, ভারতের 

অদৃষ্টচক্র প্রায় দেড় শত বৎসর ইচ্ছান্থুসারে পরিচালিত 

করিয়াছিলেন। 

নিজামসাহিরাজ্যে শান্তি স্বাঁপন! হইলে, শাহাজী বিজাঁপুর 
দরবারের মধ্যস্থতায় আপনার পূর্বতন জাইগীর ও জ্ীপুত্র 
পুনঃ প্রীপ্তির জন্য আবেদন করেন। তাতকালিক কর্মচারীরা, 

শাহাজীর ইহাতে ন্যায্য স্বত্ব স্ুতরাং তাহার উপর আর কোন 

রূপ আপত্তি উত্থাপন না করিয়া, তাহাকে জাইগীর আদি পুনঃ 

প্রদান করেন। শাহাজী, শিবাজীর শিক্ষা এবং তাহার 

জাঁইগীর শাসনের জন্য দাদোজী কোগুদেব নামক এক জন 

বিশস্ত বুদ্ধিমান বহুল জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাঙ্গণকে নিগঘুক্ত করেন, 

তাহারই প্রষত্থে শিবাজী তত্কালে অদ্বিতীয় অশ্বারোহী লক্ষা- 

ভেদক, অক্পরিচালক এবং যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শী হইরাছিলেন। 

তাহারই উপদেশাবলী শিবাজীকে শৈশবকাল হইতে ভারতের 
শোচনীয় অবস্থী পরিচিন্তন এবং হিন্দু সাভ্রাজ্য সংস্থাপনের 
আশা করিতে শিখায় । 

দ্রাদোজী কোওদেবের ফত্তে শিবাঁজী ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষায় 

শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। দাদোজী ক্ষত্রিয় শিশুকে পুস্তকাক্ষর 



২২ শিবাজীর দরদ 

গণনায় দীক্ষিত করা অপেক্ষা বাররসে অভাব সু করা অেয়ঙ্গর 

বিবেচনা করিয়া সন্বদা তাহার নিকট রামায়ণ মহাভারতাছি 

হইতে বীররসোদ্দীপক অংশ সকল পাঠ করিতেন। গোব্রাহ্গণের 
জন্য, বণ/শ্রম ধর্ম সংস্কাপনের জনা, শত্রু আক্রমণ হইতে জন্ম- 

ভূমিকে বক্ষা করিবার জন্য, ছুর্বলকে বলবানের গীড়ন হইতে 

মুক্ত করিবার জনা, প্নেচ্ছগণের পাশবপীড়ন হইতে স্বীর ধর্মকে 
উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, ক্ষরিরগণের এমন কি ব্রাঙ্গণাদি অপর 

বণত্রর়ের অস্সধারণ করা সন্দতোভাবে বিধের, এজপ শিক্ষা 
প্রদান করিতেন । দাদোজা বালক শিবাজার খোল হৃদয়ে 

রণন্ডলের ভৈরব মুন্তি, যুদ্ধনিহত বাক্তির স্পৃহণান পরলোক, 
তাহার পুর্রপুক্রধগণের অসাধারণ বারত্ব, স্বদেশপ্রেমকতা, 
নিঃম্বাথপপতা, স্থন্দররপে অপ্ষিত করেন ॥ 

বৃদ্ধ বহুদশী প্রাঙ্গণ দাদোজী, শিবাজীর অসাধারণ বৃদ্ধিমত্ত। 

দেখিয়া মানবচরিএ পরাক্ষী, অপবের নিকট স্বর অভিপ্রান্ধ 

গোপন প্রভৃতি বাজনৈতিক পণ্ডিতদিগের শিক্ষণায় গণ সকল 

তাহাকে বাল্যকাল হইতে নিপুণভার সহিত শিক্ষা দিতে আরস্ত 

করেন । এইবরূপে শিবাজীরূপ উর্ধর ক্ষেত্রে দাদোৌজীর উপদেশ- 

রূপ অতুযন্তমবীদ পতিত হইয়া! কালে সুক্সিগ্ধ শ্যামল পত্র, 
ফল ও ছারাধুক্ত বুহদ বুক্ষে পরিণত হয়। সকল ক্ষেত্রের 

ভাগো এরূপ সব্বশ্ণসম্পন্ন বীজ পতিত হয় না, আবার সকল 

বীজের ভাগ্য সর্বাদমুন্দর এরূপ উর্ধর ক্ষেত্রও উপস্থিত হয় 

না, অধিকাংশ বীজ, মরুস্তলে বিকীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাঁকে। 

দাদোজী ভাগ্য ক্রমে এবপ উর্বর ক্ষেত্র এবং শিবাজী সর্বাঙ্গ সুন্দর 

বাঁজ প্রাপ্ত হন। 
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পপি িটটািশীিটিিিিটিিটিিবাাশীশাাীীশাশশীাশশাীশীিিটি 

প্রায় ৭1৮ বৎসর পুত্রকলত্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাম্ন এবং 

পুত্রের অলৌকিক গুণপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে 

দেখিবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায়, শাহাঁজী, সিউনারী 

হইতে শিবাজী এবং জিজাঁবাইকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত 
লোক প্রেরণ কুরেন। শীহাঁজী শিবাজীর নবদুর্ধাদলনিভ 

শ্তামবর্ণ, উন্নত ললাট, বিশাল নেত্র, ধঙ্গকের শ্ার ভর, তিলফুলসম 

অগ্রভাগনত নাসিকী, সুক্ম ওইদয়, স্গঠিত চিবুক, স্বন্দর 
গ্রীবা, বিস্তুত বক্ষ, আজান্ুল+্বত বাহু, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল 

স্ুবিভক্ত অবলোকন করিরা যারপরনাই আহ্লাদিত হইর়। 
মুরাররাও প্রভৃতি প্রধান প্রধান কন্মচারীগণের সহিত শিবাজীর 

পরিচয় করিয়া দেন। ভাহারা বালক শিবাজীর নিাঁকতা, বুদ্ধি- 

মন্তা ও গ্রতিভা সন্দশন করিয়া বিজাপুরাধিপের নিকট বালকের 
অনেক প্রশংসা করেন। নবাব কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সভা- 
মধ্যে শিবাজীকে আনয়ন করিবার জগ্ভ শাহাজীকে বলিয়! 

পাঠান । শিবাজী তাহার সভভাগমনের প্রস্তাঁব শুনিয়া পিতাঁকে 

কাঁহয়া পাঠান “আমরা হিন্দ, তাহারা যবন, অতি নীচ, তাহা 

অপেক্গা নীচ জাতি আর কেহই নাই। তাহাদিগকে প্রণাম 
করিতে হইলে আমার প্রাণ ষেন কগাগত হয়। পথিমধ্যে 

গোবধ হইতে দেখিলে আঘার হৃদয়ে অপংখ্য বুশ্চিক-দংশন- 

যাতনা উপস্থিত হয়; ইচ্ছা করে এই সকল গোখাদকদিগের 

শরঃ ছেদন করি। পাছে আপনারা বিরক্ত হন এই ভয়ে আমি 
এরূপ কাধ্য হইতে বিরত থাকি । যাহারা ধন্মনিন্দা ও গোরাক্গণের 

পতি অত্যাচার করে, তাহারা ষত কেন শক্তিশালী হউক না 
ঘুহাদিগের নিকট আমার যাইতে কিছুমান প্রবৃত্তি হয় না। 



২৪ শিবাজীর জীবনচরিত 1 
শি 

ঘটনাক্রমে তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে যে পধ্যন্ত ন। বস্ত্র পরি- 

ত্যাগ করি সে পধান্ত আমি শাস্তি প্রাপ্ত হই না।” শাহাজী 
পুত্রের হৃদ্গত ভাব অবগত হইয়া তিনি স্বরং ও জিজাবাই 

উভয়ে নিলিত হইয়া তাহাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্ত কিছুতেই 

শিবাজীর দৃঢ় অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। পিত। মাতা বারবা" 
এইক্ূপ বলিলে অবশেষে শিবাজী কহিলেন “যাহারা গো ব্রাহ্ম 
ওদদেবতার অনিষ্টসাধনে নিযুক্ত, যাহারা আমাদিগকে পশুব 

ন্যায় বিবেচনা করে, যাহারা আমাদিগের স্বাধীনত। হরণ করিয়। 

আমাদিগকে দাসভ।বে রাখিনীছে, কেমন করিয়া সেই সকল 

ধর্মবিদ্বেষধী গোখাদক দক্থ্যদিগের নিকট গমন করিব? প্রাণ 

বহির্গত ₹ইলেও আমি স্বেচ্ছাপুর্বক উহাদিগের নিকট গমন করিব 
না। কিন্তু আপনার! আমার সাক্ষাৎ দেবত। স্বরূপ সুতরাং 

আপনাদিগের আজ! আমার শিরোধার্ধ্য ।৮.শিবাজী বিষণ ভাবে 
এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। শাহাজ 
পুত্রের বিজাতীয় যবন্বিদ্বেষ দেখিয়া! মনে মনে অত্যন্ত ভীত হন 
নবাবের আদেশান্ধসারে এক দিন শাহাজী শিবাঁজীকে সহে 
করিয়া রাজসভায় গমন করেন, শাহাজী যথা রীতি নমস্কা 
করিয়া উপবেশন করিলেন, কিন্ত বালক শিবাজী কোন প্রকা 
প্রণাম না করিয়া উপবেশন করেন। নবাব শিবাঁজীর অভি 
বাদন না করার কারণ কি, মুরার রাঁওকে জিজ্ঞাসা করেঃ 

মুর রাও পুর্ব হইতে বালকের প্রক্কতি অবগত ছিলেন তা 
গোপন করিয়া তাহার অনভিজ্ঞতানিবেদন করেন। নব 
শিবাজীর আলাপে সন্তষ্ট হইয়া নানা প্রকার অলঙ্কার এ 
ঈন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া! বিদায় প্রদান করেন। শিবা, 



. দ্বিতীয় অধ্যায় । ২৫ 

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ ও ক্লান করিয়া পবিত্র 

হন। শিবাজীর যবনবিদ্বেষ বাল্যকাল হইতে এরূপ দৃঢ়ীভূত 

হইয়াছিল ঘে উহাদিগের উতৎ্কর্ণ ইহার সম্মুখে কীন্তন করিলে 
মুখমণ্ডল আরক্ত, নিশ্বাস ড্রুতবেগে প্রবাহিত, শরীরে ঘর্মোলাম 

প্রভৃতি লক্ষণ সরুল প্রকটিত হইয়া তাহাকে অধীর করিয়া 

তুলিত। এন্সপ অবস্থায় শিবাজীকে যবন রাজধানী মধ্যে রাখা 
হিতকর নছে বিবেচন। করিরা শাহাজা, তাহাকে পুণাঁতে পাঠাই- 

বার জগ্ত কতদঙ্কল্প হন। তাহাদিগকে পুণাপ্রেরণের পুর্বে শাহাজী 

শিবাজীর বিবাহ অতি সমারোহে লম্পন্ন করেন। এ সমস্ত 

শিবাজীর বয়ঃক্রম দশ বৎসর । কন্যার নাম সইবাই, তিনি 

শিরকেবংশের কন্যা, পরম শুগবতী ও বূপবতী ছিলেন, শিবাজী 

বাঁজনৈতিক প্রহেলিকায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে সইবাই স্ুমন্ত্রীর 

ন্যায় যুক্তিযুক্ত উপদেশ গ্রদান করিতেন) অনেক সময় তাহার 

উপদেশানদারে শিবাজী পরিচালিত হইয়া অনেক ছুক্ষর কার্ধ্য 

সম্পন্ন করিয়াছিলেন । তাহার পতিভক্তি অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল । 

জিজাবাই পুজ ও বধূ সহ দাদোজী সমভিব্যাহারে পুণ প্রত্যা- 

গমন করেন। দাদোজী বাদ্ধক্যবশতঃ রাঁজকা্যকরণে অসমর্থ, 
এজন্য শাহাজীসমীপে পুণা প্রান্তস্থ জাইগীর শাসনের নিমিন্ত 

কয়েক জন উপধুক্ত মনুষ্যের প্রয়োজন ইহা জ্ঞাপন করেন। 

শাহাজী দাদোজীর.কথানুসারে শ্তামরাও নীলকণ্ঠকে পেশওয়া*, 
্ টুষ্ণ পন্তকে মজুমদ।(রাঁ, সনোপন্তকে দবীর$ এবং বদুনাথ 

পেশওয়া--সৈনিক ও রাজা শাসনবিষয়ক উচ্চতম কন্মচারী। 

“অমাভা স্যাৎ মজুমদার । 

“যুক্তাভিজ্ঞে। দবীর দ্য।ৎ"। ইতি রাঙ্জব,বহ।র কোষ। 



২৬ শিবাজীর জীবনচরিত 
পেশী শিপ ীাািীতশিং - 

বল্লালকে সবনীস* পদে বরণ করিয়া তাহাদিগের সহিত প্রেরণ 

করেন । তাহারা যথাসময় নির্ব্বিঘ্রে পুণায় উপস্থিত হইয়। 

রাজকাধ্য জুচারুরপে নির্বাহ করিতে আরম্ত করেন। নূতন 
কন্মচারীদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান ও বিষয়কার্ধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণ পুর্বধক দাঁদোজী লশ্বরচিন্তা এবং শিবাজীর চরিত্র 
গঠনে মনোনিবেশ করেন । এই সময় তিনি শিবাজীর অব- 

স্থানের জন্য পুণাতে বিখ্যাত বঙ্গমহল প্রাসাদ নিম্মীণ করেন। 

ইহা শিবাজীব বড় ভালবাসার স্থল ছিল ১; মাতার সহিত তিনি 
অনেক দিন এই গৃহে অতিবাহিত করেন। 

* “নব-স স্তর দেনা লেক পরিকীর্ডিত:" ইতি রাজব/লহার কোধ। 



ভূতীয় অধ্যায় । 

শিবাজীর বিজাপুর হইতে পুণ! প্রত্যাগমনের সহিত তাহার 

চক্ষু হইন্তে একটি আবরণ উদযাটিত হইল। ভ্রমণকালীন, 

দাদোজী কোওদেবের ন্যায় শিক্ষক, শিবাজীর ন্যায় শিষাকে, 

কিন্ুপে স্বভাব পরিদশন করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়, 

কিরূপে পরিদৃশ্যমান পদার্থের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে হয়ঃ 

দে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। 

শিবাজীকে, তিনি দেশের অবস্থা পুজ্ঘান্ুপুঙ্খরূপে দেখাইতে 

লাগিলেন । গ্রাম সকল ববনপৈন্য কর্তৃক লুণ্ঠিত, ভন্ীভূত ও 

অত্যাচার-প্রপীড়িত, ক্ষেত্র সকল অশ্বপদবিক্ষেপে মন্দিত, 

কন্তিত এবং বিদবন্ত, পুরষ সকল অতাঁচার প্রপীড়িত, দারুণ 

দারিদ্র্য-রাক্ষসী-গ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ ও মুম্র্ু। দেবালস্স সকল 

খণ্ডিত, ক্ষটিত ও চুর্ণীকৃত। দাদোজী, শিবাজীর হৃদয়পটে 
এইরূপে দেশের অবস্থা চিত্রিত করেন। পুণা প্রত্যাগমনের 

পর হইতে, শিবাজীর হৃদয় হইতে জাত্যভিমান, ধনাভিঘান 

প্রভৃতি নীচ শ্রেণীর অভিমান সকল দূর হইয়া তাহার স্থলে 
স্বদেশানুরাগ প্রকটিত 'হইল। এই সময় হইতে তিনি নিন্ন 

শ্রেণীস্থ পুরুষগণের সহিত গ্রীতিভাবে মিলিতে আরম্ভ করেন, 

তাহার। বালক শিবাজীর প্রেমরজ্জুতে এন্সপ দৃঢ়াঁবদ্ধ হয় যে 

তাহারা তাঁহার ইঙ্গিতে শয়ন, ভোজন, গমন, উপবেশন, এমন 

কি প্রাণ প্রদানেও কুষ্ঠিত হইত না। এই যেনিয় শ্রেণীস্ত 

পুক্রষদিগের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম তাহারাই .শিবাজীর 



২৮ শিবাজীর জীবনচরিত | 

বিখ্যাত মবলা সৈনা | ভগবান ঝামচন্্রের ন্যার শিবাজীর : যত্রু, 

উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ে এই সকল অরণ্যবাসী অসভ্য বর্ধর 

এপ সুশিক্ষিত, যুদ্ধ-নিপুণ ও ক্লেশসহিষ্ু সৈন্য হইয়াছিল থে 

তাহারা আলেকজেগ্ার, প্রাচীন রোম ও হানিবলের সৈন্য 

অপেক্ষা কোন অংশে ন্যন ছিল নাঁ; তাহারা তুরস্বীয় সৈন্য 

জেনসীমারীগণের ন্যায় বিলাসপরায়ণ হইয়া অকন্মণ্য হয় নাই। 

তাহারা নেপোলিয়নের ইন্পীরিয়াল গার্ড অপেক্ষাও প্রভৃভক্ত 

ছিল। তাহাদিগের সহিত পর্বতে পর্বতে, অরণ্যে অরণ্যে, 

মুগয়া করাতে গিরিপথ সকল শিবাজীর এরূপ অভ্যস্ত হ্ই্না- 

ছিল যে. কোন স্থানে উপলখণ্ড কিরূপ ভাবে অবস্থিত, কোন 

স্থানে নির্ঝরিণী ও নদী প্রবাহিত, কোন পণ দুগম বা জুগম, 

এবং কোন পথেই বা শীপ্র বা বিলম্বে গমন করা যায় এ সকল 

বিষয় তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত হন । 

যে সমর শিবাজী মবলাদিগের সহিত মিলিত হন সে সময় 

মবলা সম্প্রদার হিরডস্্, পবন, অন্দর আদি তেদে দ্বাদশ 
ভাঁগে বিভক্ত ছিল, তাহার! প্রায় সর্ধদাই পরস্পর বিবাদে 

প্রবৃত্ত থাকিত । শিবাজী তাঁহাদিগের অধিনায়কদিগকে একে 

একে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বার বশীভূত করিয়া স্বয়ং 

তাহাদিগের নেতৃপদে আরূঢ় হন। মবলাগণও পুর্ব-বৈর 

বিস্বৃত হইয়া সকলে এক সুত্রে আবদ্ধ হইয়া একপ্রাণে কার্ধ্য 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

১৫৬৮ শকে* অর্থাৎ শিবাজীর ১৯ বৎসর বয়ক্রমের সমর 

বিজাপুররাজ নী কর্ণাটযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।, _শিবাজী এই সুযোগ 

ক ১৬৪৬ থুঃই। । 
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অবলোকন করিয়া স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত 

ভোর প্রদেশস্থ তোরণ! ছর্গের প্রতি সলোলনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেন। তোরণ! দুর্গ পুণাঁর দক্ষিণপশ্চিম নয় ক্রোশ দূরে 
অবস্থিত। অসমসাহসিক শিবাজী দুর্গের প্রধান কর্মচারীকে 

অর্থ দ্বারা বশীভূতৃ করিয়া একদ। মধ্যর(ত্রিতে মবলা সহচর- 

গণ সহ তুর্গ আক্রমণ এবং বিনা রক্তপাঁতে মহাবাগ্র সাআাজ্যের 

ভিত্তি স্থাপন ও মবলাগণকে অনায়াঁসলন্ধ জয়োলাসে ভবিষ্যৎ 

কার্ধ্য সাধনের নিমিন্ত প্রোৎসাহিত করেন । এই সময় হইতে 

তাহার বাল্যসহচর তানাজী মালস্ুরে, সুরেরাও কাকড়ে, 

বাজী ফসলকর, ষেসজী কঙ্ক, প্রভৃতি বীরগণ তাহার সহিত 

মিলিত হইয়! বনুবার্ষধিক-রাঁজা-সংস্থাপন-যজ্জের প্রধান অধবযুয 

হইয়া! আজীবন. বিশ্বস্তভাবে ইহাতে আহুত্তি প্রদান, করিতে 

আরম্ত করেন । 

শিবাঁজী তোঁরণাঁছর্গ অধীনে আনয়ন করিয়া তাহার যে যে 

স্থান পুরাতন, বিপক্ষের আক্রমণ অপহ এবং স্থগম ছিল সে 

সকল স্থান ছুর্গম, দৃঢ় এবং নৃতনরূপে নিশ্শীণ করেন। ছুগে 

এইরূপ জীর্ণ সংস্কার করিবার সময় এক স্থান খনন করিতে 

করিতে শিবাজী বহুল পরিমাণে স্থ বর্ণ মুদ্র। প্রাপ্ত হন। 'লোক- 

মাধারণ শিবাজীর এই অর্থ প্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া তিনি 

লাধারণ লোক নহেন এবং পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অন্ুগৃহীত এইরূপ 
ধারণা করিতে আরম্ভ করে । 

দৈবানগকুল শিবাজী এই অর্থ দ্বারা তোরাগছুর্গ সম্পূর্ণ 

নংস্কার এবং যুদ্ধোপধোগী দ্রব্যসম্তারে পরিপুর্ণ করিয়৷ তাহার 
এক ক্রোশ দূরবর্তী মুরবাদ নামক পর্বতোপরি শত্র-অভেদ্য 



৩৪ শিবাশীর জীবনচরিত। 
০০০ ১০৯৯ নি 

একটী দুগ নিশ্মাণ করেন) তাহাতে তাহার মস্তিঙ্ছের উর্বরতা 

বিশেষরূপে পরিক্ষ,ট হয়। ইহাই ইতিহাসপ্রদিদ্ধ রাজগড়, 
এই ছুর্গমধ্যে শিবাজী রাজ্যাভিষেকের পূর্বকাল পর্দ্যন্ত অন- 

স্থান করিয়াছিলেন। শিবাজীর এই সকল কার্যপরম্পর1 
শাহাজবীর কর্ণ গোচর হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। পুত্রের 

এরূপ অনমসাহদিক কাব্য দেখিয়া শাহাঁজী ভীত হইয়া অত্যন্ত 

ভত্সনা করিয়া এরূপ কাধ্য হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ- 

পত্র লিখেন। দ্রাদোজী কোগদেব, শিবাজীর কুশাগ্রীয়মতি 

ক্ষিপ্রকারিতা ও নিরভীকতা দেখিয়) মনে মনে আহ্লাদিত কিন্ত 
এ সময়ে এরূপ করিলে শাহাঁজীর বিপদ হইতে পারে বিবেচন! 

করিয়া শিবাজীকে এরূপ কাঁধ্য হইতে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ 
প্রদান করেন । শিবাজী পিতার আজ্ঞা এবং দাদোজীর 

উপদেশে কিছুদিন স্থির থাকিয়। পৈতৃক বিষয়ের উন্নতিকল্লে 

মন নিবেশ করেন। ১৫৬৯ শকে* দাদোলী কোগুদেব সপ্ততি 

বহর বক়ক্রমে পদার্পন করেন, বৃদ্ধের শরীর জরীর আক্রমণে 

জীর্ণ, শীর্ণ, শিথিল ও রোগপ্রবণ। মৃত্যু আসন্নবপ অবত 

হইরা তিনি এক দিন শিবাজীকে আহ্বান করিয়া উপদেশ প্রদান 

করিতে আরন্ত করিয়া কহেন "দেখ, শিব! মৃত্যু আমার 

আসমবগ্ী। আমাকে শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অপত্র 

লোকে গমন করিতে হইবে। আমি পুথিবীমধ্যে দীর্ঘকাল 

নানা অবস্থা ভোগ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি 
তদগ্সারে কাধ্য করিলে তুমি ইহকালে ও পরকালে শ্রেয়ঃ 
লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তুমি অতি পরত্যাষে শব্যা হইতে 

চে ১৬১৭ পৃঃ । 



তৃতীয় অধায়। ৩১ 
৫ স্ 

গাত্রোথান করিয়া জগত্পাতা জগদীশ্বরের নাম স্মরণ পুর্ব্বক 

আপনাকে এউক্ষণ বিধবংসি সসারের অন্তগর্ত বিবেচনা 

করিয়া স্থখে ও ছুঃখে অবিকম্পিতভাবে কার্ণা করিতে আরন্ 

করিবে । কখন ক্রোধ বা মোহের বশীভূত হইয়া! পক্ষপাত 
করিয়া বিচার করিও না কিন্বা এক পক্ষ শ্রবণ কবিয়া মত 

প্রদান অথবা সত্য পরিত্যাগ কখনই করিও না, সত্যই সকল 

ধন্মের সার | সবর্দা স্মরণ রাখিবে যে. সত্য সীমাবদ্ধ এবং মিথা 

অসীম হ্ুতরাঁং মিথা। বক্তার ইচ্ছানুসারে বদ্ধিত হয়। কথন 

অহঙ্কারী হইও না, সর্বগুণসম্পন্ন হইয়া অহঙ্কারী হইলে তাহাকে 

সকলে দ্বণা করে। বিচারস্থলে স্বীয় মত স্থাপনের নিমিত্ত 

ছরাগ্রহী হইও না, কেন না, তুমি ভ্রান্তও হইতে পার। 

আমি সব বুঝি, এরূপ ভাব কখন বাক্যে, এমন কি আকার 

ইঙ্গিতেও প্রকাশ করিও না, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইহা অতান্ত 

নিন্দনীয় দোষ। চাটুকারদিগের কথায় উল্লসিত হইও না, 
ধনবানদিগের ইহারা পরম শক্র, বথার্থবাদী গঙ্ডিতগপকে 

সম্মান ও অর্থ দিয়! পুজা করিবে, যেহেতু তাহারা যথার্থ মিত্র। 

দাধ্যান্থসারে দ্েশপন্যটন করিবে এবং প্রত্যেক বিষয় স্ুল্সবূপে 

অধায়ন করিবে, অন্যথা দেশপর্যটনের ফল প্রাপ্ত হইবে ন1। 

ছশ্মদশশী দেশপর্যযটকের নিকট হইতে তত্ব সকল অবগত 

হইবে, নিজের দেশের সহিত অপর দেশের তুলনা করিতে 

চহিবে এবং উতৎ্কর্ষাপকর্ষ মনোধষোগের সহিত শ্রবণ করিবে । 

তাজন ও পরিধান বিষয়ে কথন আড়ম্বর করিও না ইহা 

খঁদ্িগেরই শৌভ। পাইয়! থাকে । সিদ্ধি, আফিং, গাঁজা, মদ্য 

ধভৃতি মাদক দ্রব্য হইতে অতি দূরে অবস্থান করিবে, এ সকল 



৩২ শিবাঁজীর জীবনচরিত ॥ 

পদার্থ মনুষ্যের পাপপ্রবৃত্তি সকলকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে । শাস্ত্রে 

ইহারা অদেয়, অপেয়, অদ্্রে় বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে । পরস্ত্রী 

সংসর্গ হইতে আপনাকে বিশেষ করিয়৷ রক্ষা করিবে । পৃথিবীর 

মধ্যে বদি কোন মহাপাপ থাকে তাহা হইলে মাদক সেবন ও 

পরন্ত্রীগমন অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোঁন পাপ* আমার উপলব্ধ 

হয় না, ইহা! মনুষাগণের শারীরিক ও মানসিক উভগ় প্রকার 

উত্কট ব্যাধি আনয়ন করিয়া আত্মহত্যা সাধন করিয়! থাকে । 

আত্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ অন্ঠ কি আছে? আহার, নিদ্রা 

" প্রভৃতি কাধ্য ধত হাঁস করিতে পার ততই শুভজনক। অপ্রমাণত 

কখন ভোজন করিও না, অজীর্ণ সকল রোগের মূল। আহার 

করিয়াই দশ ক্রোঁশ ঘোটকোপরি অক্েশে গমন করিতে পার 

এরূপ ভাবে ভোজন করিবে । অতি ক্ষুদ্রতম কাধ্যও কাহারও 

উপর ভার দিয় একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিও ন1; স্বীর চক্ষে 

তাহ] দেখিতে অভ্যাস করিবে । যত ধারণা করিবে ততই 

ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে । 

অধীনস্থ ব্যক্তির ক্ষমনীয় অপরাধ হইলে তাহার জীবিকো- 
চ্ছেদ করিও না; তাহাকে অন্য প্রকার দণ্ড প্রদান করিবে । 

এক প্রকার অপরাধে লোক ভেদে দণ্ড ভেদ করা উচিত; 

কেননা কাহারও পক্ষে বাক্দও প্রাণদণ্ড অপেক্ষাও ক্রেশকর। 

রাজাই প্রজার পিতা ও মাতা, অতএব পিতামাতার স্তাঁয় প্রজার 

সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা করিবে । প্রজ। জ্ঞান ও ধনবাঁন 
হইলে রাজারই কল্যাণ সাধিত হয়। যে রাজার প্রজা! দরিদ্র ও 
মুর্খ তিনি রাজপদের উপযুক্ত নন। আয় বুঝিয়! ব্যায় করিবে । 
কখন মনের আবেগ বশতঃ বহুব্যয় করিও না, কপণের ন্যায় 



তৃতীর অধ্যায়। ৩৩ 
শপ্পীিক্ষ শা শিট 

সঞ্চয় করিবে এবং যথাকালে বিরক্তের ন্যায় ব্যয় করিবে 

ক্রয় বিক্রয় কাল উদারতাপ্রদ্শনের সময় নহে ; এ সময় কাঠিন্য 
অবলম্বন করা উচিত | বিষয়বাসনা চরিতার্থের নিমিত্ত রাজার 

এক কপর্দক প্রজার অর্থ হইতে বায় করা উচিত নহে; ইহাতে 

তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রত্যবাঁয় গ্রস্ত হন। যেরূপ কেন ছুরবস্থাতে 
পতিত হুওন] তাহাঁতেই সন্তষ্ট থাকিবে এবং স্িরভাবে সে ভাব 

দুর করিতে যত্্রবাঁন হইবে। কাধ্য পূর্ণ হইবার পুর্বে যাহাতে 
মন্্রণা প্রকাশ না! হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে । কোন 

কোন রাজনৈতিক পণ্ডিত বলেন “যদি আমার শ্মশ্শ কোন 
রূপে মনভাব অবগত হয় তাহা হইলে আমি তাহা উতৎপাটন 

করি।” আমি কিন্ত সকল সময় এতদূর কঠোর হইতে উপদেশ 

প্রদান করি না, বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহিত মত মিলন কর! 

উচিত। রাজা সর্ধগ্ুণসম্পন্ন হইলেও স্ুমন্ীর আবশাক । 

যেরূপ, নৌকাঁতে কর্ণধার থাঁকিলেও তীহা ক্ষেপকের সাহায্যে 

অবলীলাক্রমে উন্মীরাজী ভেদ করিয়! গম্তবাস্তানে গমন করে, 

সেইরূপ, রাজা স্মন্ত্রীর সাহাষ্যে অন্ুুদ্বেগে বাধাবিপন্তি অতি- 
ক্রম করিয়া! পরম সৌভাগালাভ করেন। আবাজী সোনদেব, 

সম্ভাজী কাঁবজী, শ্যামরাজ পত্ত, নেতাজী পালকর রদুনাথ পন্ত, 
নরহর বল্লাল, মোরোপস্ত পিঙ্গলে, বালাজী আবজী, নিরাজী পঞ্ত, 

নিলোজী কাট হর, সোমনাথ পন্ত, গোমাঁজী নাইক, আন্নাজী 

দন্তে!, বালরুল্ হণমন্তে, হসাঁজী মোহিতে, কার্টোজী গুজ্জর, 

বিটঠল পিলদেব, শোষাপ্লানাইক প্রন্ৃতি পুরুষগণ সকলেই 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন, প্রভূভক্ত, ক্লেশসহিষ্ু, স্বধন্দপরায়ণ, দূরদর্শী, 

স্বদেশান্গরক্ত এবং সকলেই গোবাহ্ষণ ও ধর্মের জন্য প্রাণ প্রদান 

পারাপার পিশিশীশিপিপীসিসপীপিপিপাল শশী টিটি 



৩ঃ শিবাঁজীর জীবনচরিত। 
শি 

করিতেও কাতর নহেন। ইহীরা সকলেই শুরবীর ও যুদ্ধপ্রিয়। 

ইহাদিগকে তুমি যথাযুক্ত বিনিয়োগ করিতে পারিলে অসাধারণ 
কার্য সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে । আপন স্বার্থের জন্য 

দেশের স্বার্থের উপর কোন রূপে আঘাত প্রদান করিও না, এ 

বিষয়ে বিশেষ রূপে মনোযোগী হইবে । যেসকল কুলাঙ্গার 
নিজের স্বার্থের জনা দেশের স্বার্থ বলি প্রদ্দান করে, সেই সকল 
নররাক্ষল চিরকাল মন্ুষাসমাঁজ কর্তক ধিকৃত হইয়া থাকে। 

মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক বন্দ্যনীয় মহাহ্সা ও 

বীরগণের চরিত্র বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে সভা, বিরাট, বন, উদ্যোগ: 

ভীক্ষ, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা ও শান্তি পর্ধ এক মনে প্রতি দিবস 

কিছু কিছু শ্রবণ করিবে । বিদেশীয় ইতিহাস ও বীরপুরুষদিগের 
চরিত্র শ্রবণ কর! উচিত। কোন দেশ হানাবন্থা হইতে কি উপায়ে 

উন্নতিল।ভ করিয়াছে এবং কোন কোঁন কারণেই বা অবনতি 

প্রাপ্ত হইয়াছে সেই সকল বিষয় সর্ধদা মনোষোগের সহিত 

চিন্তা করিবে, কোন মহা স্সী সম্পূর্ণূপে শক্রগণবেষ্টিত হইয়া 

কি উপায় অবলম্বন করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন. কি 
রূপেই বা মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত সৈহ্ঠ লইয়! সেনাপতিগণ সুশিক্ষিত 
সেনাদল পরাম্ত করেন ইত্যাদি বিষয় বিশেষ আগ্রহের সহিত 

শ্রবন করিবে। যেহেতু, ইতিহাঁসই একমাত্র মন্ুধাগণকে সকল 
কম্মে উপযুক্ত হইতে শিক্ষা প্রদান করে। যদি কাহারও রাঁজ- 

নৈতিক পণ্ডিত হইবার বাসন! থাকে তাহা! হইলে তাহার ইতি- 
হাস অধায়ণ করা উচিত। যদিকাহারও যোদ্ধা হইবার ইচ্ছা! 
থাকে তাহা হইলে তাহার ইতিহাস পাঠ করা বিধেয়। অধিক 
কি কহিব, ইতিহাসই জলন্ত উদাহরণ সহিত দর্শন শাস্ত্র । পিতী- 



তৃতীয় অধ্যায় ৩ 
পশাপিপশিীশিপপাপী শশী পাশ াাীপিপীীশশীশীশ্ীী শশী 

মাতাকে মন্ুুষ্যরূপধারী দেবত1 বলিয়া জ্ঞান করিবে । তীাহা- 

দিগের ইচ্ছার বিপরীত মনে মনে চিন্তা করাও পাঁপজনক ॥ 
কখন তাহাদিগের বিপরীতাচরণ করিও না। কেহ তোমার 

নিকট কোন বিষয় আশা করিয়া আগমন করিলে একেবারে 

তাহার আশ! সমূলে উন্ম,লিত করিও না, বাসনা পুর্ণ করিতে 

নাপারিলে মধুরসন্ভতাষণে তাহার মন প্রবোধিত করিবে । স্বপ্নেও 

কাহার প্রতি কটুভাষণ করিও না। শক্রকে সংহার করিবার 

সময়ও“মধুর ভাষণ করিবে । যুদ্ধনিহত সৈন্যগণের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি 

আত্মীয় স্বজনগণকে প্রতিপালন করিবে; ইহাতে সৈশম্ভগণের মন 

প্রভৃভক্তি-প্রবণ হয়। চরের দ্বারা স্বীয় ও পররাজোর প্রধান 

প্রধান ব্যক্তি এবং জনসাধারণের অভিপ্রায় অবগত হইবে । 

নিজেও জময় সময় গপ্তরূপে সকলের আভ্যন্তরীক চরিত্র 

অবগত হইবে । শক্রগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি 

অত্যাচার করিও নাঃ আহতশক্রগণনে শা, উষব ও পথ্য প্রদান 

এবং আরোগ্য করিয়া সবিশেষ প্রশংসা পুর্ধক বিদার প্রদান 
করিবে । আমি তোমাদিগের এস্কানে ১৪1৩ বসন -(্্য করি- 

তেছি | এই দীর্থ কালের মধ্যে মহ 2*পর চরিত্র অধ্যয্সন করিয়া 

অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, ইহার] স্বভাবতঃ সরল, সত্যবাদী, 
প্রতৃভক্ত, পরিশ্রমী ও ক্লেশসহিষ্ণণ। ইহারা এরূপ সদগ,ণসম্পন্ন 

হইলেও জমীদারের পীড়নে ইহাদিগের উদরে অন, পরিধানে বন্ত্ 

এবং শয়নের জন্য শব্যা নাই । ইহার! দরিদ্রতার প্রপীড়নে 
বনে বনে, পর্বতে পর্ধতে, বিচরণ করিয়া থাকে । ইহারা বৎ- 

সরের অধিকাঁংশ সময় বন্য ফলমু্ল, কন্দ প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে, ইহাদিগের এরূপ শোচনীয় 

পাপা পাস স্পীীীশিশ 
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অবস্থা দেখিয়া আমি তোমার পরমপুজনীয় পিতার নিকট এ 

সকল বিষয় নিবেদন করি । তিনি আমার সহিত এক মত হইয়। 

ইহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে অনুমোদন করেন। তদবধি 

ইহাদিগের অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে । ইহারা স্বভাবতঃ 
সৈনিক কাধ্যের উপযুক্ত, প্রভূর জন্য প্রান প্রদান করিতে 

ইহার পরাজ্মুখ নহে। ইহারা বিশ্বাসঘাতকতার কথা অবগত 
নহে। তুমি ইহাদিগকে স্নেহের সহিত পালন করিবে । ইহারা 

পাঁজধানী বা রাজসনভার আড়ম্বরের বিষয় কিছুই অবগত নহে ; 

অতএব ইহাদিগের অভাব ও অভিযোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 

প্রধান করিবে । ইহারা পার্বত্য পথ ও ছুর্গম প্রদেশ সকল 

সম্যকরূপে অবগত থাকায় অবলীলাক্রমে তাহা অ:রোহণ ও 

অবরোহণ করিয়া থাকে । তীর, বন্দুক ও তরবারি প্রয়োগে 

ইহারা অত্যন্ত প্রবীণ। কোন রূপে ক্ষুন্নিবুত্তি হইলে আর 
অপর খ্যাদ্যের অভিলাষ করে না। স্বামী যাহা বেতন বা 

কৃপা করিয়! পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট 

থাকে। ইহাদিগের দ্বারা তুমি অনেক শ্রমসাধ্য কার্ধ্য 
সাধন করিতে সমর্থ হইবে। তোমাকে অধিক আর কি 

*বলিব সর্বদা দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য 

করিবে এবং ধর্্মপথ হইতে কখন বিচ্যুত হইবে না। 
প্রজা ঘষে কোন জাতি হউক না কেন তাহাদিগকে অপত্া- 
নির্বিশেষে পালন করিৰে। তাহাদিগের ধর্মের উপর কখন 
আঘাত করিবে না ! কেন না রাজ! ধর্মস্বরূপ। তোমাকে একটি 
কথা কহিব, বিষয়টি পালন করিতে বিশেষ যত্ববাঁন হইবে-_. 
কুসংসর্গ হইতে আপনাকে যত্বের সহিত রক্ষা করিবে। 
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পুস্তক মুখে হস্তগত হইলে তাহার সদগ,ণরাজি যেরূপ ঘোর 
তমপাবৃত হয়, সেইরূপ অসৎসংসর্গ মানবমনকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন 
করিয়া থাকে ।” দাদোজী এই সকল কথা কহিয়া নিস্তব্ধ 

হইলেন। শিবাজী দাদোজীর এই সকল মহাখুল্য উপদেশ 

জদয়পটে স্থবর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া ও সব্বদা তদ্দিষরক চিন্তা 

করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন । 

দাদোজী দিন দিন দুর্বল হইতে লাগিলেন, জিজাবাই ও 
শিবাজীর সমস্ত সেবা ব্যর্থ হইল ; এখন তাহার আরোগ্য আশা 

চিকিৎসকগণ কন্তুক পরিত্যক্ত হইল | শিবাজী, জিজাবাঁই এবং 

তাহার পতিব্রতা স্ত্রী এক মূহুর্তের জন্য তাহার নিকট হইতে 

অন্যত্র গমন করেন ন।, সর্বদাই নিন্তন্বভাবে দাদোজীর পার্শ্ব 

দেশে উপবেশন করিয়া ক্লেশ দূর করণের নিমিত্ত যত্রবান) 

দাদোজী মৃত্যুর কিছু পূর্ষে মুচ্ছিত হন, মুচ্ছণবসানে সংজ্ঞা লা 
করিয়া শিবাজীকে সন্নিকট আসিতে ইঙ্গিত করেন এবং ধীরে 

ধীরে বলেন “ দেখ শিব! তুমি যে কাধ্য করিবার নিমিত্ত বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছ ইহা! অপেক্ষা শ্রে্তর কাধ্য আর নাই, তুমি 

গো, ত্রাঙ্গণ ও দেশের কল্যাণার্থ আক্মোসগ করিয়াছ ইহ! 

অপেক্ষা অত্ান্তম সন্ন্যাস কি হইতে পারে ? তুমি স্বধর্মের 

উন্নতির জন্য ঘে উতৎ্কট দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়াঁছ ইহ! 
অপেক্ষা ঘোরতর তপসা! আর কি হইতে পারে? তোমার 

এই মঙ্গলময় কার্যে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর সহায় হউন। 

তোমাকে এই পরম কল্যাণকর কাধ্যে নানাপ্রকার অভাবনীয্ব 

বিপদ, ক্রেশ ও দুঃখে পতিত হইতে হইবে, সাবধান ! সেই 
সকল পরীক্ষাস্থলে যেন কদাচ ভ্রিক্মমাণ হইও না, পরমেশ্বরে 
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একাগ্র চিন্ত হইবে, তাহার কপাতে সকল প্রকার বাধা বিপত্তি 

অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে । কর্তব্যকর্্মবোধে কাদ্য করিবে 

কর্ম সফল বা বিফল হইলে তাহাতে সুখী কিন্বী ভঃখিত হইও 

না, এরূপ অভ্যাস করিতে যত্রবান হইবে 1৮ এই বলিয়? দাদোজ 

নিম্তব্দ হইলেন। শিবাজীর মুখমগুলে এক অপুর্ব জ্যোতি: 

প্রকীশিত হইল, হদগহবর হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত 

হইয়া মুখকমল আরক্তিম করিল, দাদোভীর আজ্ঞায় শিবাজীর 

হৃদয় অপার আনন্দে ভাসমান হইল । আবার যখন দেখিলেন 

পরম শ্রদ্ধাম্পদ গুরু মুত্যুশয্যায় শায়িত এমন কারুণিক গুরু 

আর প্রাপ্ত হইবেন না, এরূপ সকল শাস্ত্ের সার উপদেশাবলী 
আর শ্রুতিগোচর হইবে না, তখন তাহার সুখকমল পাগুবণ 
ধারণ এবং নেত্র হইতে শিশিররূপ অশ্রবিন্দু পতিত হইয়া 
মুখপ্রভাকে দূর করিল। কি অভুত দৃশ্য! দাদোজীর 

এখন বারংবার মুচ্ছ? হইতেছে, কথা কহিতে তাহার অত্যন্ত 

ক্লেশ হয়, মুচ্ছাবসানের পর ক্ষীণস্বরে কহিলেন, “আমার 

মস্তক একটু উচ্চ করিয়া ধর”” ইহা1 কহাতে তাহার সহধর্মিনী 

মস্তক উত্তোলন করিয়া ধরিলেন, অবিলম্ষে মৃত্যুর চিহ্ন সকল 

লঙ্ষিত রি লাগিল, এরূপ সময়েও তাহার 05 লোপ 

হয় নাই 

রর চ মামে ব ম্মরন্ মুক্ত1 কলেবরম্।», 
এই গীতা-বাক্য উচ্চারণ করিয়া নিস্তন্ধ হইলেন। ইহার 

পরেই তাহার পাঞ্চ ভৌতিক শরীর পঞ্চ ভূতে মিলিত হইল। 
দাদোজী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্লোকে গমন করিলেন। 

তাহার পতিব্রতা স্ত্রী অসহনীয় নববৈধব্যযন্ত্রণায় মূচ্ছিতি হইরা 
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শাক্ীিটিিিিটা শার্শা 

পতিতা হন। এই মুচ্ছণ হইতে তাহাকে আর গাত্রোখান 
করিতে হইল না, পতির সহিত অক্ষর লোকে গমন করিলেন । 

দাদোজীর বিষোগ অপেক্ষা তাহার গুণবতী পত্বী-বিয়োগছু'থ 

সকলকে অধিকতর ছুগখিত করিল । 

দাদোজী, পুণা প্রদেশের অন্তর্গত শিরুরের সন্নিকট মলটন 

নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পুর্বপুরুষগণ এই 

গ্রামের কুলকর্ণীর (গ্রামের হিসাব রক্ষক ) কর্ম করিতেন। 

যেসময় শাহাঙ্জী আহমদনগররাজ্া রক্ষণে নিধুক্ত ছিলেন ৫স 

সময় দাদোজী তাহার অধীনে কন্ম করিতেন, তিনি কোগ্দেবের 

প্রথর বুদ্ধি, কাধ্াতত্পরতা, ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইর 

তাহাকে পুণা ও সুপ জাইগীর শীসনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। 

দাদোজী অল্প কালের মধ্য ইহার আয় এবং জনসংখাণ বুদ্ধি, 

অরণ্য সকল কর্তন এবং হিংস্র জন্ত বধের নিমিত্ত পুরস্কার স্তাপন 

করেন। তিনি ভূমির উৎপন্ন অনুসারে করস্তাপন করেন এবং 
বিশেষ করিয়া মবলাগণের উন্নতির জন্য অত্যান্ত মনোযোগী 

ছিলেন। তাহার নিপুণতাঁয় শাহাজীর জাইগীরের আয় প্রায় 

চত্বারিংশৎ সহস্ত্র মুদ্রা হইয়াছিল । তাহার বিচারে প্রজা! সকল 

যেন্ধূপ অন্ুরক্ত, শাহাঁজীও সেইরূপ প্রীত ছিলেন। তিনি 

অপক্ষপাতী বিচারক এবং কঠোর নৈতিক পুরুষ ছিলেন । তিনি 

কিরূপ কঠোরতার সহিত নীতিপথ অনুসরণ করিতেন, নিয়ের 

উদ্াহরণে তাহা বেশ ব্যক্ত হয়। এক সময় তিনি কতিপয় 

সহচরসহ উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, একটি আত্ফল 

বুক্ষ হইতে ছিন্ন করেন। তাহা গ্রহণ করিয়াই তাহার 
মন মধ্যে “আমি কি কুকন্ম করিলাম ! আমি এ স্থলের সর্ব- 
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প্রধান কর্মচারী, আমি বনি প্রভূৰ আজ্ঞা ব্যতীত স্বীয় ভোগ 
সাধনের নিমিত্ত এই পূপে দ্রব্য সকল গ্রহণ করি তাহ! হইলে 
নির শেণীর কম্মচারীগণ এরূপ অবৈধ কাধ্য করিতে কিছু 
মাত্র সন্কচিত হইবে না)” এপ বিবেচনা করিয়া তিনি ইহার 
দন্বূপ কোষ হইতে তরবারি ঘুক্ত করির] হস্ত কর্তণে উদ্যত 

হন। তাহার এ অদুত ব্যবহার দেখিয়া পার্শস্থ সকল লোক 
পটাঙ্কিত পুভ্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হন, অবশেষে সকলের 
পরাথনায় এ লঘু পাপের ভাষণ প্রায়শ্চিন্ত হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এরূপ অঘন্য হস্তে কথন আবরণ 
প্রদান করিবেন না, এতদঙ্গসারে তিনি আজীবন এক হন্ত- 
যুক্ত জামা পরিধান করেন ! কি রাঅকাধ্য, কি গৃহকাধ্য, 

সকল বিষয়েই তিনি এইরূপ কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন । 
তাহার এইন্সপ স্বভাব শিবাজীতে অনেক পরিমাণে সংক্রামিত 
হইয়াছিল। 

মৃত্যুকালীন দাদোভীর উপদেশ, মল্হার রাও চিটনিস প্রভৃতির বখর 
হইতে এ অধ্য।য়ে বহল পারমাণে সাহাষ্য লওয়া হইয়াছে । 
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দাদোজীর মৃত্যুর পর হইতে শিবাজীর স্ন্ধে পৈত্রিক সম্পত্তির 
শাসনভার পতিত হওয়াতে তাহার কার্য্যক্ষেত্র প্রভৃত পরিমাণে 

প্রসারিত হয় এবং এক্ষণ হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ভাবে 
কাধ্য করিতে অৰকাশ প্রাপ্ত হন। পরাধীন দেশে কিরূপ ভাবে 

কাধ্য করিলে পরিণামে, কৃতকার্য হইতে পারিবেন, কিরূপ 

নীতিরই বা অনুসরণ করিলে, যদি অক্ুতকার্ধ্য হন, তাহ! হইলে 
তাহার কার্মাপরম্পরা, ভবিষ্যতে ধাহারা এরূপ পবিত্র উদ্যম 

করিবেন, তাহাদিগের কার্ধযপথে কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে 

ন। পারে, এই সকল গভীর প্রশ্ন, মীমাংসায় সর্বদা নির্জনে চিন্তা 

নিমগ্ন থাকিতেন.। 

দাদোজীর মৃত্যুর পর শিবাজী, শাহাঁজীর নিকট হইতে 

সঞ্চিত ধন প্রেরণের জন্য এক: খানি পত্র প্রাপ্ত হন। শিবাজী, 

এসময় সঞ্চিত অর্থ হস্তচ্যুত করা বিধেম্ম নহে বিবেচনা করিয়া, 

পত্রবাহক দ্বারা গুরুদেবের, মৃ্যুকথা এবং দরিদ্র দেশে নৃতন 

রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থা প্রণরন জন্য ব্যয়াধিক্য হইতেছে 

সুতরাং এরূপ অবস্থাতে অর্থ প্রেরণ অসম্ভব ইত্যাদি কথ। 

কহিয়া তাহাকে পিতার নিকট পুনঃ প্রেরণ করেন। 

শিবাজী কেবল চিস্তা করিরা সময় অতিবাহিত করিবার 

লোক নহেন) কিন্থ চিন্তিত বিষ কার্যে পরিণত করিতে সব্বদ। 

সচেষ্ট। তিনি প্রত্যেক হিন্দুর হদক্গে ব্বধন্ম ও স্বদেশ-বুক্ষণ-ইচ্ছা 
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উদ্দদ্ধ করিবার নিমিত্ত, সকলকে স্বীয় স্বীয় শোচনীয় অবস্থ1 
পর্ধ্যালোৌচনার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এরূপ শোচ- 

নীয় অবস্থাতে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিলে হছুঃখ ঘোরতর 

রূপে ঘনীভূত হইয়া আক্রমণ করিবে, স্থতরাং স্ত্রী-পুত্র ও 
জননী জন্মভূমির জন্য, অবস্থা পরিবর্তন করিতে সকলকে প্রোহ- 

সাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি পরাধীনতার ছুর্বিসহ ছুঃখ 

কিরূপ ভয়াবহ তাহা মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর পুরুষগণের হৃদয়ে, 

বিশদরূপে অস্কিত করিয়া! দিতে ও স্বাধীনতার স্বগর়স্থথ অনুভব 
করিতে তাহারা যত দূর সক্ষম, আপনাদিগকে উচ্চ শ্রেণীর সন্তরান্ত 

ধনবান বলিয়। ধাহারা পরিচয় প্রদান করেন তাহারা তত দূর 
সক্ষম নহেন, এই তত্ব সকলকে বুঝাইতে প্রারস্ত করেন। 
ধন্বানেরা অধিকাংশই পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে 

রত হওয়াতে প্রায়শঃ অল্পাধু হুইর! থাকে । এই শ্রেণীর লোক 

দ্বার। পৃথিবীর মহত কার্য আতি অলপই সাধিত হইয়াছে, তাহারা 

অধিকাংশ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যদি বা কেহ এই সকল দোষনিমুক্ত 
হয়, যখন দেশের স্বার্থের সহিত তাহাদিগের স্বার্থের 

সংঘর্ষণ- হয় তখন তাহার একেবারে পশ্চাৎপদ হইয়। পড়ে । 

এজন্য শিবাজী ইহাঁদিগের নিকট সহায়ত! প্রাপ্তির আশা! 
পরিত্যাগ করিয়া মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর লোক সকলকে 

উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করেন । পৃথিবীমধ্যে তাহাদিগকে 

মায়াজালে আবদ্ধ করিবার পদার্থ অত্যন্ত অন্ন। সংসারমধ্যে 
পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র এবং তাহাদিগের ভরণপোষণই উহ্দিগের 

চিন্তার একমাত্র বিষয়; অতি অল্লেতেই ইহাদিগকে চিন্তা 

নিমুক্ত করা যাইতে পারে। নিশ্চিন্ত পুরুষই কাধ্যকারী হইয়া 
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থাকে। শিবাজীর এ্রকান্তিক অধ্যবসায়ে মধ্য ও নিয় শ্রেণীস্থ 

পুরুষগণ তাহার সহিত মিলিত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিস্বৃত হইয়া 
আপন আপন ধন, সময় ও শক্তি স্বদেশের উন্নতি কল্পে বিনি- 

য়োগ করে। 

শিবাজীর স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিাধনের উতৎ্কট ইচ্ছা, যবনগণের 

ছবৃন্তি বৃত্তি দমনের নিমিন্ত অসাধারণ অধ্যবসায় এবং হৃদয়ো- 

ন্মন্ততাঁজনক বীররসপরিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া চাঁকান 

ছর্গের হাবিলদার ফেরঙ্গজী নরসালার হৃদয়ে স্বদেশাভিমান ও 

স্বধন্মরক্ষণ-প্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হয়। প্রন্থপ্ত সিংহের ন্যায় ফেরঙগজী 
জাগরিত হইয়া ছুর্গ ও তরবারির সহিত শিবাজীর চরণতলে 

শরীর ও মন অর্পণ করিলেন । শিবাজী চাকান হর্স প্রাপ্তি 

অপেক্ষী ফেরঙ্গজীকে প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর আহলাদিত হইয়া 
চাকান দুর্গ যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সম্ভারে পরিপুর্ণ করিয়া ত্াহারই 
হস্তে তাহার শাসন ভার প্রদান করেন। 

শিবাঁজী চাকান দুর্গ অধীনে আনয়ন করিয়া স্থপ প্রদেশের 

প্রধান কর্মচারী বিমাতাঁর ভাই * শত্তাজী মোহিতৈকে 

স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তাহ! 
মরুস্থল-নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় সমস্ত ব্যর্থ হইলে শিবাজী 
অনন্যোপাঁয় হইয়! নিয়়োক্ত প্রকারে তাহাকে বন্দী করিয়া 

পিতার নিকট প্রেরণ করেন। ফাল্গুন মাস, দোলযাত্রা সমীপবর্ভী, 

শিবাজী পার্ধনী গ্রহণের ভাণ করিয়া মোহিতের নিকট উপস্থিত 

হন এবং স্থযোগক্রমে কৌশলপুর্ধক তাহাকে বন্দী করিয়। 

তাহার কথান্ুসারে কাঁধ্য করিবার জন্য অনেক অনুনয় ও 

* চিটনীস হহার নাম বাজী মোহতে কহেন। 
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অনুরোধ করেন। কিন্ত গর্বিত মোহিতে ভাগিনেরের (বিশে- 

যতঃ সহোদরার সপত্রীপুত্র ) অধীনে কার্য করা অপমানজনক 

বিবেচন! করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতে অস্বীকৃত হন । 

শিবাজী মাতুলকে যথাবিহিত সম্মানপুর্বক পিতার নিকট প্রেরণ 

করেন। শিবাজীর এই ব্যবহারে কেহ ০কহ তাহার উপর 

দোষারোপ করেন। একটু মনোযোগের সহিত বিচার করিলে 

ইহাতে শিবাজীর শিইতাই প্রতীয়মান হয়। মোহিতে শিবা- 

জীর অধীনস্থ এক জন প্রধান কর্মচারী, শিবাজীর ইচ্ছান্ুসারে 

কাধ্য করিতে অনিচ্ছুক হইলে, তিনি উদাসীন ভাব অবলম্বন বা 
কম্্ম পরিত্যাগ করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি এ প্রক্রিয়া অলঘ্ন 

না করিয়া তাহার কার্যের বাধা দিতে চেষ্টা করেন, এরূপ 

অবস্থায় শিবাজীকে অগত্যা এ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। 

শিবাজী সপ প্রদেশ আপন অধীনে আনয়ন করিয়া তিন 

শত ঘোটক, বহুল পরিমাণে বস্ত্র ও অন্যান্য নান। প্রকার দ্রব্য 

হম্তগত করেন। মোহিতের অবস্থা দেখিয়া বারামতী, ইন্দপুর 
প্রভৃতি প্রদেশের কর্ম্মচারীগণ বিনা আপত্ভিতে শিবাজীর নিকট 

প্াজস্ব প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 

শিবাজী এক্ষণে স্বয়ং কর্মচারী নিয়োগ করিতে আরম্ত 

করিলেন । মাঁনকোজী দহাতোণ্ডে নামক এক জন অসীম 

সাহসী, সকল প্রকার ভীতিজনক কার্যে অগ্রগামী, বীরপুরুষকে 
সেনাপতি, শ্যামরাও নীলকণ্কে পেশওয়াপদে নিয়োগ এবং 

ছুগাদি গ্রহণে যাহারা বীরতা প্রদর্শন করিক়াছিলেন তীঁহাদিগকে 

“ সরদার” উপাধি প্রধান করিয়া প্রোৎসাহিত করেন । শিবাজী 

কোন প্রদেশ হস্তগত করিলে তাহার শাসন বিষয়ে সর্ধাগ্রে 
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মনোযোগ করিতেন, ইহ তাহার প্রথম বিজয় হইতেই পরি. 
লক্ষিত হয়। 

শিবাজীর পরাক্রম, স্বদেশহিতৈষিতা ও নির্ভিকতা, যুবক 
তানাজীর হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া তাহাকে বীররসে পরিপুর্ণ করে। 

তিনি শরনে স্বপনে হিন্দু স্বাধীনতাস্্য অবলোকন করিতেন। 

বীরাগগণ্য তানাজী শিবাজীর অদ্ভুত কাধ্যপরস্পরা শ্রবণ করিয়া 

এক দিন তাহার নিকট আগমন করিয়া আত্মসমর্পণ পূর্বক 

অতীব ছুগম কোওন ছর্গ আক্রমণ বিষয়ক প্রস্তাব উখ্বাপন 

করেন । শিবাজী তাহার প্রস্তাব প্রীতির সহিত অনুমোদন 

করিয়া কহেন, মূসলমানদ্রিগের হপ্ত হইতে ইহা উদ্ধার করিতে 

পারিলে আপন।কে ইহার শাসনকর্ঞা পদে প্রতিটিত করিব । 

পরম সাহসী তানাজী গোপন ভাবে দুর্গের বিশেষ বিবরণ 

তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইনা শিবাজীর নিকট বর্ণন করেন। 

এক দিন সন্ধ্যার সময় বীরবর তানাজী মৃত্যুভয়-বিরহিত, দুঢ়- 

শরীর, ক্লেশসহিষ্ণ, বলবান মবলাসৈন্য নির্বাচিত করিয়! কোগুনা 

দুর্গ আক্রমন করিতে গমন করেন। নিশ্চিন্ত যবনগণ মোহ- 

নিদ্রায় অভিভূত, প্রহরী সকলও মৃতবত নিশ্চে? ; তানাজী- 
প্রমুখবীরগণ ছর্শপ্রাচীর অতিক্রমণ করিয়! অকনম্মাৎ চতুদ্দিক 

হইতে আক্রমণ করিলেন। প্রন্থপ্ত মুসলমানগণ অচিন্তনীয় 

শক্রগণ কর্কৃক পরিবেষ্টিত এবং অন্্াগার অগ্রেই আক্রান্ত 

হইয়াছে দেখিয়া, যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচন। করিয়া! কোনরূপ 

বাধ] প্রদান না করিয়া! পরাভব স্বীকার করে। 

শিবাজী তানাভীর অসাধারণ বৃদ্ধিম্তা, ক্ষিপ্রকারিতা ও 

নিভকতা দেখিয়া কোওনা ছুগের প্রাচীন নাম পরিবর্তন 
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করিয়া তানাজীর পরাক্রমদ্যোতক ইহার নাম সিংহ গড় প্রদা 

করেন এবং পুর্ব কথাহুসারে তাহাকে ইহার শাসনকর্তা-পদে 

নিয়োগ করিয়! সম্যক প্রকাঁরে ইহার আন্মরক্গণ এবং শক্র-আ ক্রমণ 
করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। মুস্লমানদিগের 

সহিত অনতিবিলঙ্ষে যুদ্ধ অবশান্তাবি বুঝিরা শিবাঁজী ছুগ সকল 

ধান্যাদি খাদ্য দ্রব্য এবং যুদ্ধোপযোগী পদার্থ দ্বারা পরি- 

পুণ করিলেন । ছর্গ সকল যে থে স্থানে জীর্ণ এবং অক্নেশে অতি- 

ক্রমনীয় ছিল সে সকল স্থান পুনঃ সংস্কার ও ছুগম করিলেন । 
মাবলাগণকে নিদ্রা তন্দ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতর্ক ভাবে ছূর্গ 
রক্ষার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। শক্রগণ যাহাতে তীহা- 
দিগের ম্যায় অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে ন। পারে সে বিষয়ে বিশেষ- 

বূপে দৃষ্টি দিতে কহিলেন । যুদ্ধের সম্ভাবনা থাক্ ব না থাক্ 
সৈন্তগণকে সর্বদ1 যুদ্ধ সঙ্জায় সঙ্জিত থাকিতে উপদেশ প্রদান 

করেন । এইরূপে ছুর্গসকল নিরমাবদ্ধ করিয়া নূতন তিন হাজার 
অশ্বারোহী এবং দশ হাজার মাবলা পদাতি, সৈম্তমধ্যে নিযুক্ত 

করেন। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থ। করিয়। 

শিবাজী মাতার নিকট পুণা প্রত্যাগমন করিলেন। পুণা 

আগমন করিয়া শ্রবণ করিলেন, পুরন্দরের তাক্ষণ ছুগণধাক্ষ নীল 

কণ্ঠরাঁওয়ের মৃত্যু হইগাছে। তাহার পুত্রত্রয় ছুগণধিকাঁর 
জন্য বিবদমান হইয়া শিবাঁজীকে মধাস্থরূপে আহ্বান করেন । 
শিবাজী ভ্রাতৃত্রয়ের বিবাদ ভগ্ন করিয়া! তাহাদিগকে জাইগীর 

ও উচ্চপদ প্রদাঁন করিয়! স্বয়ং দুর্গ গ্রহণ করেন্। 

কেহ কেহ শিবাজীকে ছগর্ গ্রহণাপরাধে অপরাধী করিয়! 

থাকেন। বহুদর্শী শিবাজী যদি সে সময় দুর্গ গ্রহণ না করিয়া 
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নিশ্েষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্য 

কোন প্রবল ব্যক্তি তাহ! অধিকার করিয়া! লইত ৷ যাহারা আত্ম- 

রক্ষা করিতে অসমর্থ তাহাদিগের হস্তে পুরন্দরের ন্যাক্স অত্যন্ত 

দৃঢ় ছর্গ ন্যস্ত করা কোনরূপে রাজনীতিসঙ্গত নহে বিবেচনা 
করিয়া, শিবাজী তাহার শীসনভার স্বীর হস্তে গ্রহণ করেন। 

এ বিষয়ে শিবাজীর ছুরদশিতা উপলব্ধি হয় । শিবাজী পুরন্দর 

ভু” গ্রহণ করিয়া মোরোপন্ত পিঙ্গলের হস্তে তাহার শাসন ভার 

অপর্ণ করেন। 

দাদ্দোজী কোও দেবের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে শিবাজী 

বিনা রক্তপাতে চাঁকাঁন ও নিরাঁর মধ্যবর্তী ভূভাগের অধি- 
পতি হন) এবং দ্াদোজী কোগুদেবের উপদেশ প্রত্যেক 

অক্ষরানুসারে পালন করিতে আরম্ভ করেন। 

_. বিজাপুররাঁজ শিবাজীর ক্রিয়াকলাপের প্রথমাবস্থা ভাল- 

রূপে বুঝিতে না পারাতে তিনি অতি শীঘ্র পরাক্রাস্ত হইয়! 
উঠেন। অবশেষে তাহারা আপনাদিগের অনভিজ্ঞতা অবগত্ত 

হইয়া সব্ধদা পরিবেদনা করিতেন। বিজাপুর দরবারের, 

শিবাজীর কাধ্যের প্রতি প্রথমাবস্থাতেই, দৃষ্টি আকর্ষণ ন! 

হইবার তিনটি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হয়। 

প্রথমতঃ । তাহারা বিবেচনা! করেন যে শিবাজী আপন 

জায়গীরের স্থব্যবস্থা করিতেছেন, সুতরাং তাহাতে -অন্ভের 

হস্তক্ষেপ নিম্পয়োজন ; এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়। তাহার নিশ্চেষ্ট- 

ভাবে কালাতিপত করেন । 

দ্বিতীয়তঃ । শাহাজী বিজাপুর দরবারের একজন লব্ধ- 

প্রতিষ্ঠ রাজপুরুষ, তাহার পুত্র বিজাপুরের বিপক্ষে কার্ধ্য 

টে শী শী শীশপীটীীশাটীপাশশীিটিশি 



৪৮ শিবাজীর জীবনচরিত | 

করিবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। শাহাজীর বন্ধুবর্গও এবিষয়ে 

তীব্র প্রত্তিরাদ করিতেন, এজন্ত অপরে কেহ এ প্রশ্ন উত্থাপন 

করিতে সাহসী হইতেন না। 

ভূতীয়তঃ। সে সময়ে বিজাপুররাজ কর্ণাটযুদ্ধে অত্যন্ত 

ব্যতিব্যস্ত ছিলেন । শাহাজীর বুদ্ধিমন্তার় ও বীরতায় সেই যুদ্ধে 
শত্র সকল করদীকুত হইতেছে শ্রবণ করিয়া! সকলেই আহ্লাদিত 

স্ততরাং তাহার পুত্রের রাজ্যাক্রমণ বিষয় কেহ সম্যকরূপে 

আলোচন! করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন না। শিবাজী 

এরূপ অনুকুল সময়ে সৈগ্ঠ, ছুগ ও ধনবলে বলীয়ান এবং 

ভবিষ্যৎ কাধ্য সকল স্ুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার সময় প্রাপ্ত 

হন। এইরূপে শিবাজী আপন অসাধারণ বুদ্ধিবলে বিনা 

বভতপাতে গোত্রাঙ্গণ রক্ষা, বণাশ্রমধ্ম সংস্থাপন, যবনগণকে 

জন্মভূমি হইতে বিদুরিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়! 

হিন্দু বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ভীয়মান করেন । 

শী 
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করেন, এই অল্প সম্গয়ের মধ্যে তিনি সর্ধোপকরণ সংগ্রহ করির! 

[বজাপুর কর্তক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষা করিতে উপযুক্ত 

বিবেচনা করেন। একবিংশতিবধীয় যুবক অসীম মানসিক শক্তি- 

বলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া একজন পৰাক্রান্ত 

নুপতির গ্রতিদন্দ্ীপদে দণ্ডায়মান, তাহার বুদ্ধির তীক্ষত। ও দূর- 

দর্শিতা অনেক রৌপ্যমণ্ডিত-মস্তক বর্ধীরান্গণকে ব্যাকুলিত ও 
কাহার যুদ্ধনিপুণতা অনেক বহুদর্শী বুদ্ধবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত- 

বুন্দকে বিমোহিত করিয়াছিল । এ সময়ে শিবাজী এপ ক্ষিপ্র- 

কারিতার সহিত কাধ্য করিতেন যে তাহা কল্পন। করিলে বিদ্ময়া- 

পন্ন হইতে হয়। তিনি ছর্গেব পর দুর্গ জয় ও নিম্াণ, গ্রামের 

পর গ্রাম, নগরের পর নগর আক্রমণ ও পরাজয় করিতে প্রারস্ত 

ক্ষরেন। শিবাজী এপ প্রতীত হইতে লাগিলেন যেন তিনি 

বহুবূপ ধারণ করিয্প! যুখপৎ সকল স্থানে সকলের অগ্রবর্তী 
ছইয়] কাধ্য করিতেছেন। শিবাজী, নেতাজী পাজকর, ফেরঙ্গজী 

নরপালা, তানাজী মালম্ুরে, মোরোপস্ত পিঙ্গলে প্রভৃন্তি 

বীরগণসহ কোলাবা এবং ভোর প্রদেশস্থ দুর্গ সকল আক্রমণ 

করেন, এই সকল দুর্গ আক্রমণকালে তীাহাদিগের উদ্ভাবনী- 

শক্তি বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় । কখন বা তাহার কষকবেশে 

ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতেন এবং ভৃণমধ্যে লুকায়িত অক্ত্রদ্ধার! 

খং খু ১৬৪৮ 
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দ্রগবাসির্দিগকে আক্রমণ করিতেন) ইত্যবসরে বনস্থিত প্রচ্ছন্ন 

সৈন্যগণ আনিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া সম্পূর্ণরূপে 

পরাস্ত করিতেন। কখন বা ছ্স্থ সৈন্যগণকে উৎসবনিমগ্র 

অবগত হইয়া অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিতেন। কথন বা 

অত্যন্ত ঝড় বুষ্টি ও অন্ধকারযুক্ত রজনীতে ধীরে ধীরে ছ্গঁ- 

প্রাচীর অতিক্রমণ করিয়া অবলীলাক্রমে ছুরগ অধিকার 

করিতেন। কখন বা অন্পসংখ্যক সৈন্য ছুর্গাক্রমণ করিয়] 

আক্রান্ত হইয়া! পলায়ন করিতে আরম্ত করিতেন, ইহাতে 

ছুগস্থ সৈন্য বিজয়োল্লাসে অধিক পরিমাণে ছুগবহিভাগে তাহা- 

দিগকে দূরতর প্রদেশে অনুসরণ করিলে অন্য সৈন্যদল আসিয়। 

উদঘাটিতদ্বার, শূন্যপ্রায় দুর্গ আক্রমণ করিয়া অবলীলা ক্রমে 
পরাজয় করিতেন। এইরূপ নাঁন! উপায় উদ্ভাবন করিয়। কাগারী, 

তিকোনা, লোহগড়, রাজমাচী, কুবারী, ভোরোপ, ঘনগড় 

কোলন। প্রভৃতি ছ্গ পরাজয় করেন। যে সময় শিবাজী এই 

সকল ছুগগ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সে সময় ব্রাহ্গণবীর 
আবজী সোনদেব কতকগুলি অমিতপরাক্রম, ক্লেশসহিফুঃ 
মবলা সৈন্য নির্বাচিত করিয়! বোম্বাইয়ের নিকট কল্যাণ নাঁধক 

সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর আক্রমণ করেন। ইহার শাসনকর্তা মুলান! 

আহমদ সোৌনদেব কর্তৃক অকন্মাৎ আক্রান্ত ও সম্পূর্ণনূপে 

পরাস্ত হুইয়া পুত্রবধূসহ বন্দী হন। আবজী বিজয়লব্ধ দ্রব্য 
সহ মুলানাকে শিবাজীসকাশে প্রেরণ করিয়া! স্বয়ং কল্যাণের 
শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া অস্র্ধ্যম্পশ্যা চার্বাঙ্গী স্ত্রীরত্ব স্বহন্তে 

প্রদ্দীন করিবার জন্য শিবাজীসমীপে গমন করেন। সোন- 
দেব মনে করিয়াছিলেন এরপ স্ত্রীরত্র প্রাপ্ত হইয়া শিবাজী 
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কতই আহ্লাদিত এবং কতই তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন 

সোৌনদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়! পুর্ণ সভাঁতে শিবাজী 
বন্দিনীলহ তাহাকে আহ্বান করিয়া জলদগন্ভীরম্বরে কহেন 

“যদি আমাদিগের গর্ভধারিণী এইরূপ স্থন্দরী হইতেন তাহ”লে 

আমরাও এইরূপ পরম সুন্দর হইতাম সন্দেহ নাই |” এই 

বলিয়া তাহাকে বহুমূল্য বস্ত্র ও ভূষণ প্রদান ও সুরক্ষিত 

করিয়া বিজাপুরে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। অনস্তর 

সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন পূর্বক কহেন “ধিনি অণুমাত্র যশোপার্জন- 

বাসন। .হৃদয়মধ্যে পোষণ করেন, স্বপ্নকালেও তাহার পরজ্জী 

প্রাপ্তিকামনা করা উচিত নহে। পুরাঁকাঁলে প্রবল পরা ক্রান্ত 

রাবণাদি নৃপতিবগর” পরন্ত্রীতে মোহিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত 

হইয়াছেন। প্রজাগণ রাজার পুত্র ও কন্যা, যিনি এবস্থিধ 
পবিজ্র স্বন্ধ উল্লজ্বন করিয়া! পাশব প্রবৃত্তি পরিপুরণে রত হন 

তিনি অচিরে ধ্বংস ও অনন্ত নরকে নিমগ্র হন। শান্ত্রকারের! 

স্ীলোকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ভূষ্বোভুয়ঃ আদেশ 

করিয়াছেন; তাহাদিগের আজ্ঞা কোন প্রকারে উল্লজ্বন করা 

উচিত নহে।” শিবাজীর এরূপ উদাহরণ সহ্শ্র সহত্র উপদেশ 
অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ সন্দেহ নাই। 

কল্যাণ পরাজয়ের কথা বিজাপুরে পৌছিবার পুর্বেই শিবাঁজী 
কোকণ ও কল্যাণ প্রদেশের ছুগসকল অধিকার করিতে আরম্ত 

করিলেন এবং ঘষে সকল গিরিপথ অরক্ষিত ছিল তথায় ছর্গ 
সকল নিন্মীণ করিয়া সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই সময় 

রায়ারীর নিকট লিঙ্গানা এবং ঘোসালার নিকট বিখাড়ি হুর্গ 

নিন্নাথ করেন। 



৫ শিবাজীর জীবনচরিত | ৃঁ 

শিবাজী আবজীর অতিমান্ুষ কাঁধ্যপরম্পরাস্ব প্রসন্ন হই 

তাহাকে কল্যাণের শীসনকত্পিদে নিযুক্ত করেন । 

বিজাপুর দরবার কল্যাণ পরাজদ্গবার্ভী অবগত হইয়া! 

শাহাজী ও শিবাজী উভয়ের উপর বৎ্পরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হন, 

শাহাজীর ইঙ্গিতানুসারে শিবাজী এইরূপ দুঃসাহসিক কাধ্য 

করিতেছে, মহম্মদ অ$দিলস এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া শাহী- 
জীকে তিরস্কার ও কোঁপপরিপুর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। বিজা- 

পুর দরবার অকস্মাৎ শিবাঁজীর বৃহদাকার দশন করিয়! ঈর্ধানলে 
প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন, কি উপায়ে ইহাকে সমূলে উত্পাটিত 

কর] যায় সেই চিন্তায় ব্যাকুলিত হইলেন । শাহাজী বিজাপুর 

দরবারের নিকট হইতে তীত্র তিরস্কারপুর্ণপত্র প্রাপ্ত হইয়া 
অতি বিনীতভাবে পুত্রের সহিত তাহার সম্পর্কবিহীনতা, তাহার 
সম্পূর্ণ অজ্ঞতে এই সকল কার্য হইতেছে, তাহার এই সকল 

কাধ্য জন্য দে কঠোর দণ্ডার্হ এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। 

শাহাজীর বিনয়পত্র প্রাপ্ত হওয়াতে বিজাপুর রাজের সন্দেহ 

অধিকতর ঘনীভূত হইল, শাহাজীর প্রভূত প্রভূত ও অতুল 
সম্পস্তি মহম্মদ আদিলসাকে অধিকতর ক্রেশিভত করিতে 

লাগিল। তিনি অনন্যোপাক্ম হই) শাহাজীকে গোপনে বন্দী 

করিতে মনন করেন, ইহা সাধনের নিমিত্ত বিজাপুর দরবার 

শাহাজীর মিত্র বাজী ঘোড়ফড়েকে নান! প্রকার প্রলোভনপূর্ণ 
পত্র প্রেরণ করেন, প্রলুষ ঘোড়ফড়ে এরূপ জঘন্য কার্যে 

স্বীকৃত হইয়া একদিন রাত্রিতে শাহাজীকে ভোজন করি- 

বার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শাহাজী একাকী বিশ্বস্ত- 

ভাবে বন্কুভবনে ভোজন করিতে আগমন করিলে কুটিলবুদ্ধি, 
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বিশ্বাসঘাতক, মিজদ্রোহী, ঘোঁড়ফড়ে শাহাঁজীকে বন্দী করির। 
সেই রাত্রিতেই গোপনভাবে উপযুক্ত রক্ষী কর্তৃক স্থরক্ষিত 

করিয়া বিজাপুরে প্রেরণ করেন ১৫৭১ শক*)। ক্রুদ্ধ বিজাপুর- 
রাজ শাহাজীকে হস্তগত করিয়! তাহার প্রতি অমানুষিক অত্যা* 

চার করেন। তাহা শ্রবণ করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। শাহা- 

জীকে এক অত্যন্ত ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া, তাহার দ্বারদেশ 

রোধ করিয়। দেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিবাজী, বিজাপুরের 

সমস্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ না করিলে আহার ও বায়ু বন্ধ করির! 

তাহাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন! শিবাজী পিতার উপর 

তাহার জন্য এরূপ লোমহর্ষণজনক অত্যাচার সাধিত হইতেছে 
শ্রবণ করিয়া! যখ্পরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হন। এরূপ ঘোর সঙ্কটে 

শিবাজী কর্তব্যনিদ্ধীব্রণে অসমর্থ হইয়া পতিপ্রীণ! প্রিরম্বদা সই: 

বাইকে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরামর্শ গ্রিজ্ঞাথা করেন । 

বীরপত্রী সইবাই ভর্তা কর্তক জিজ্ঞাসিত হইলে বিনয়পুর্ণবাক্যে 
কহেন *“ আপনার পিতা আমার পরম পুজনীয় মধ 

তাহার বিপদকথা শুনিয়া আমর বিপন্ন হইব তাহা, 
আশ্চর্য কি? এক্ষণে সর্বাগ্রে তাহার উদ্ধার সাধন, কর!) 

আপনার প্রধান কর্তব্য কর্ন, কিন্তু এ বিষয়ে দাসীর একটি! 

নিবেদন আছে, আপনি জন্মভূমির উদ্ধার সাধনার্থে, বরণাশ্রম। 
ধর্ম রক্ষার্থে, দেবতাগণের শপ্রীতিলাভার্থে এই পরম টা 

অন্ন ধারণ করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের ব্যক্তি-। 

গত স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থের উপর কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত; 
না হয়, এ বিষয়, আপনার বিপুলধী মন্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করুন ১1 

* খৃঃ ৯৬৪৯। 
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যাহাতে শ্বশুর মহাশয়ের উদ্ধার অথচ অপনার প্রবর্তিত কার্ট্যের 

কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত ন! হয়, এরূপ ভাবে কার্য করুন, তাহ! 

হইলে ইহলোক ও পরলোক উভয় দ্িকই রক্ষিত হইবে ।” 

শিবাঁজী সহ্ধর্মিণীর স্বর্গীয়বাক্যে প্রোৎসাঁহিত হইয়া প্রধান 

গ্রধান কর্মমচারীগণকে কর্তব্য নিরাকরণের জন্য আহ্বান 

করেন। তাহার! বহু তর্কের পর দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন ; 

এক পক্ষ বলেন বিজাপুরের সহিত সদ্গিস্থাপন ব্যতীত শাহা- 

জীর জীবন রক্ষা কোনরূপে সম্ভবপর নহে। অন্য পক্ষ 

যুদ্ধ করাই এক মাত্র উপায়, এতদ্যতীত অন্য সছুপাঁয় পরি- 
লক্ষিত হয় না এরূপ কহেন। শিবাজী উভয়” পক্ষের মত 

শ্রবণ করিয়া স্বীয় অভিমতি প্রকাঁশ করিয়া কহেন “আমর! 

এক্ষণে ঘোর সঙ্কট সময়ে অবস্থিত, এ সময় সন্ধি ও যুদ্ধ উভয়েই 
আমাদিগের স্বার্থ সাধনের সম্পূর্ণ অন্তরায়। যুদ্ধ করিলে যদি 
তাহার ক্রোধান্ধ হইয়া পিতৃদেবকে অসীম যাঁতন। প্রদান করিয়া 
ংহার করে, তাহা! হইলে আমাদিগের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইবে। 

আর যদি আমর! সন্ধির প্রস্তাব করি তাহা হইলে উহ্বার। 
আমাদিগকে অধীন ও অসমর্থ বিবেচনা করিয়। অসম্ভব প্রস্তাব 

করিবে সন্দেহ নাই। এমতস্থলে আমি দিলীশ্বর সাজাহানের 

সহিত নিত্রতা করিতে ইচ্ছা করি এবং তাহার দ্বার! ভক্তি- 

ভাঁজন পিভৃদেবের উদ্ধার-সাঁধন-বাঁসনা করিয়াছি 1” শিবাঁজীর 

এই অত্যুন্তম প্রস্তাব সকলে অত্যন্ত প্রীতির সহিত অনুমোদন 

করিলেন। শিবাঁজী এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া! দিল্লীর সম্রাটের 
সহিত মিলিত হইবার জন্য ক্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন। 
দূত সম্রাটসমীপে নীত হইলে তিনি আদরের সহিত শিবাজীর 
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প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সম্বাউ শিবাজীকে পঞ্চ সহ অস্বের মন- 

সবদার নিযুক্ত করিয়া! শাহাজীর মুক্তির জনা বিজাপুর দরবারে 

আজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করেন । 

মুরারপন্ত, সরজা খা, রণছুল। খা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম- 

চারীগণ শাহাঁজীর সহিত মিত্রতাস্ত্রে পুর্র্ব হইতেই আবদ্ধ 
ছিলেন। তীাহারা শাহাজীকে, বিন! দোষে এই ঘোরতর ক্লেশ 

ভোগ করিতে দেখিয়া পূর্ব মিত্রতা স্মরণ করিয়া নবাবের নিকট 

তাহার মুক্তির জন্য প্রতিভূ হন এবং শাহাজীর সহিত শিবাঁজীর 

বাস্তবিক পক্ষে কোন সন্বন্ধ নাই, তাহার অনভিমতে এই সকল 

কার্ষ্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, শাহাজীর দূরতর প্রদেশে অবস্থান 

তঃ শিবাজীর সহিত তাহার সম্বন্ধও দূরতর হইয়াছে ইত্যাদি 

বিষয় নবাবের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া আংশিকরূপে তাহার ক্লেশের 

লাঘব সম্পাদন করেন। ইত্যবসরে মোগল দূত শাহাজীর 

মুক্তি-পত্র লইয়া বিজাপুরে উপস্থিত হন। শাহাজী পুত্রের 

অপাধারণ ক্ষিপ্রকারিতা ও বুদ্ধিমন্তায় কারামুক্ত হইলেন । 

শিবাজী যে সকল প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন তাহা তাহারই 

রহিল অধিকন্ত পিতার মুক্তি ও সম্রাটের সহায়ত! প্রাপ্ত হইলেন। 

(যে সময় সইবাইয়ের ন্যায় নারীরূপধারিণী দেবী জন্মভূমির 

রঙ রক্ষার জন্য প্রাণ অপেক্ষা প্রিরতর পতিকে রণস্থলে প্রেরণ 

[করিবার জন্ত পরমোত্সাহিত, যে সময়ে ভারত-ললন!1 জন্মভূমির 

স্বাধীনতা সংরক্ষণ জন্য ভারত বিধবার কঠোর বৈধব্য সহনে 

তর, সে সময় শিবাজীর ন্যায় বীরপুরুষগণের আবিভূ তি 

হওয়া বিচিত্র বিষয় নহে! আবার যেসময় ভারতললনাগণ 

টনশালার চিন্তার সহিত সমগ্র দেশের কল্যাণ-চিন্তীয় চিন্তা- 
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ক্রান্তা হইবেন, আবার যে সময় ভারত রমণীগণ স্বামী ও পুত্রকে 

মৃতপ্রায় অলসভাবে অবস্থান করিতে দেখিলে উদ্দীপনাপুর্ণ 

বাক্যে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ হইবেন তখন আবার ভারতে 

যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তখন আবার ভারতের সৌভাগ্য- 

স্্য্য পুনরুর্দিত হইবে । অফ়্ি চির-বীরপ্রসবিনী ভারতললনে! 

তোমাদ্দিগের হস্তে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ন্যন্ত রহিয়াছে ! 

তোমর। যদি বিজাতির বিজাতীয়ভাবে ভাঁবাস্তরিত হও, তাহ। 

হইলে ভারতের শোচনীয়তা অধিকতর শোচনীয় হইবে ! 

শাহাজীর কর্ণাটক প্রদেশ হইতে আগমনের পর হইতে 

তথায় শাসন বিষয়ক নান! প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে 

কুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজন্যবর্গ বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ত 

করেন। শাহাজী এই সুযোগে বিজাপুর হইতে বিদায় গ্রহণ 

করিয়া শিবাজীকে ঘোড়ফড়ের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল 

দ্তে আজ্ঞা করিয়া স্বীয় জাইগীরে উপস্থিত হন এবং কনক 

গরির হ্র্গাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সাস্তাঁজীকে প্রেরণ করেন। 

হারাস্বীয় বখরকারেরা কহেন, সাম্তাজী এই সময় জনৈক 

[সলমান কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক নিহত হন । শাহাজীর 

এক ছুঃখ শেষ হইতে না হইতে পুনরায় আর এক ঘোরতর 
হহখে অভিভূত হন। 

শাহাজীকে কারারুদ্ধ করার পর হইতে শিবাজীর শক্তি 

হাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হওয়াতে বিজাপুর-রাজ অত্যন্ত ক্ষিগ্ 
নে। শিবাজীকে অকম্মাৎ গুপ্ত ভাবে বন্দী করিতে পারিলে 
দমস্ত কাধ্যসিদ্ধ হইবে এই বিবেচনা করিয়! মহম্মদস1, জাবলীর 
জ্ররাও মোরের সহিত বড়যন্ত্র করিয়া বাঁজী শ্যামরাও সহ 
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বহু সংখ্যক সৈন্য দিয়া শিবাজীকে বন্দী করিবার জন্য প্রেরণ 

করেন। চনক্দ্ররাও বরণ। ও কষ্ণানদীর মধ্যবর্তী ঘাটমাথ। প্রদে- 

শের অধিপতি । তাহার অধীনে ততকালে দ্বাদশ সহমত স্থশি- 

ক্ষিত সৈন্য ও অনেকগুলি দট ছুর্গ ছিল। শিবাজীর দিন দিন 

উন্নতি দেখিয়৷ তিনি ঈর্ষা-কষাগ্সিত লোচনে তাহার কার্ধ্যপর- 
স্পরা পর্য্যালোচন! করিয়া অসহমান হইয়া শিবাজ-বিধ্বংসের 

নিমিত্ত বিজাপুরের সহিত গোপনে মিলিত হন। শ্যামরাও 

জাবলীর চন্দ্ররাও সমীপে শিবাজীর সমস্ত তত্ব অবগত হইয়! 

মহাড়াভিমুখে গমন করেন। চার-চক্ষু শিবাজী ইহাদিগের 

ভিতরের সমস্ত বাসনা অবগত হইয়া কতকগুলি নির্বাচিত 

মবল! সৈন্যপহ শ্যাম রাজকে পর্বতের পাদদেশে অকন্ীৎ 

আক্রমণ করিলেন এবং প্রবল প্রভঞ্জনের সন্মুখস্থ অন্তরের ন্যায়, 

তাহার সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! ফেলিলেন। বিঞাপুররাঁজ 
ও চন্দ্ররাও, শ্যাম রাজের সম্পূর্ণরূপে পরাজয়বার্ত। শ্রবণ করিয়া 

অত্যন্ত চিন্তাক্রাস্ত হইয়া! পড়েন । 

শিবাজী শক্রদমনে ব্যস্ত থাকিবার সময় সপ্ত শত মুসলমান 

সৈন্য বিজাপুরের কন্ম পরিত্যাগ করিয়। শিবাজী সমীপে বন্ধ 

প্রার্থী হইয়া আগমন করে। *“ বিজাপুরের সহিত আমা- 

দিগের পরম শক্রতা, আগত ব্যক্তি সকলেই মুসলমান স্ৃতরাৎ 
ইহারা কি বিশ্বাসের পাত্র ?” শিবাজী এই প্রশ্ন করিলে 
গোমাজী নাইক পাঁনসবল হবলদার * প্রত্যুন্তরে বলেন « প্রভূর 

সহিত সুলতানের শক্রতা, সমগ্র মুসলমান জাতির সহিত শত্রুতা 

* ইনি জিজাবাইযের বিবাছের পর হুইভে তাহার নিকট অবস্থিত্তি 
করেন । প্রাচীন ও বিশ্বস্ত কম্মচানী ছিলেন। 
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নাই । ইহারা আপনার প্রজ! হইলে পুত্রের ন্যায় প্রতিপাল্য ॥ 

রাজ্যমধ্যে গুণবান ব্যক্তি যদি না থাকে তাহা হইলে রাজ্যের 

উন্নতি কিরূপে হইবে? শিবাজী পানসবলের যুক্তিযুক্ত কথা শ্রবণ 
করিয়। তাহার উপর কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়! তাহা- 

দ্িগকে কর্মে নিযুক্ত করেন। রাঘোবল্লাল অত্রে নামক জনৈক 

স্থচতুর মরহাট্রাবীরকে এই নব নিযুক্ত ধবন সেনার সেনানাঁয়ক 

পদে প্রতিষ্ঠিত'করেন । এই সেনাদল বিশ্বস্ততার সহিত কি হিন্দু 

কি মুসলমান সকলেরই বিরুদ্ধে বুতর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া- 

ছিলেন । 

শিবাঁজী যে সময় রাজ্যের সুব্যবস্থা সংস্তাপনে অভিনিবিষ্ট 

চিত্ত, সেই সময় জঙ্জীরার * সিদ্দিরা + তাহার রাজ্য আক্রমণ 

করেন। শিবাজী কালক্ষেপ না করির! পুণা হইতে কোকণ 

প্রদেশে গমন করিয়। দিদ্দি সৈন্যকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া 

তাখাদিগের রাজ্য আক্রমণ করেন। শিবাজী সিক্ষিরাজ্য 

আক্রমণ করিয়া প্রত্যাগমনকালে হরিহরেশ্বরে আগমন করেন। 

প্রতি মাসেই শিবাজীর রাজ্যসীমা ও হূর্গসংখ্যা বদ্ধিত হউ- 

তেছে, অবিরাম কার্য করিতে করিতে সেনা ও সেনাপতিগণের 

কার্যকরী শক্তি বর্ধিত হইতেছে, জকলেই কাধ্য করিবার 

জন্য উৎকষ্ঠিত। শিকাজী হাবসী রাজ্য আক্রমণ করিয়া কিছু 

দিন হরিহরেশ্বরে অবস্থান করেন। স্থানটি সমুদ্র তটোপরি, 

« আরবি জজিরা শব্দের অর্থ দ্বীপ। এই দ্বীপে এবসিনিক্সনর] হোবসী) 

উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তাহার] ক্রমান্বয়ে বিজাপুর ও মোগলদিগের 
নৌসেনাপতির কাষ্য করেন। 

+ আরবি সৈয়দ হইভে সিদ্দি শব্দ রূপান্তরিত হইয়াছে । সৈয়দ অর্থা্চ 
গ্রভৃ। 
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প্রায় তিন দ্রিক পর্বতবেষ্টিত। গুবাক, নারিকেল এবং তাঁলের 

ঘন ছায়ায় আচ্ছাদিত হওয়াতে স্থানটি অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে, 

বোধ হয় ইহ! যেন শান্তি দেবীর শান্তিনিকেতন। সম্মুখে সুনীল 

অনন্ত বারিধি বিমল চন্দ্রিকাসনে মিলিত হইলে আত্মবিস্থাতি 

আনয়ন করিয়া থাকে । শিবাজী এস্কানে ভগবান অগস্ত্য- 

স্থাপিত শিবলিঙ্গ পুজন এবং কালটভরবের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ 
দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিম্মিত হন।* শিবাজীর এ স্থানে অবস্থান- 

কালে নান। শ্রেণীর লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ- 
মন করেন। তন্মধ্যে গোবলকর সাম্বতের আগমন বিশেষ উল্লেখ- 

যোগ্য ঘটনা । ইনি একজন সন্ত্ান্ত বংশোড্ব সাহসী বীরপুরুষ। 

শিবাজী তাহার সাহস, বুদ্ধিমত্তা, বাক্চাতুধ্য প্রভৃতি গুণনিচয় 
দ্রশন করিয়া তাহাকে একটি উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করেন। কৃত- 

জ্ঞতাভারাবনত সাম্বত শিবাজীকে একথানি অতুযুতৎকৃষ্ট তরবারি 
উপহার প্রদান করেন। শিবাজী ইহার নিকট হইতে বিনা- 

মূল্যে তলবার গ্রহণ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়৷ মূল্য স্বরূপ 
তিন শত হোণ+ এবং একটি সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করেন । 

শিবাজী তলবারের নিশ্মীণ বিচিত্রতায়মুগ্ধ হইয়া তাহার “ভবানী” 
সংজ্ঞ। প্রদান করেন । ইহা শিবাজীর আজীবন পার্খে অবস্থান 

করিয়া শক্রকুল নির্মূল করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। 

তত্কালে সাধারণ জনগণ মধ্যে এরূপ সংস্কার দৃঢ়াবদ্ধ হইয়াছিল 
যে শিবাজী সমরাঙ্গণে ভবানী-কপাণসহ অবস্থান করিলে যবন- 

* বোন্বাহ প্রদেশে হরিহরেশ্বর, পিশাচ-বাধ। দূর ও জল বায়ুর জনা 
বিখ্যাত। পিশাচগ্রস্ত লোক সকল এস্থানে আগমন করিলে রোগমুক্ত হয়। 
লেপক অনেক ব্যক্তিকে রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছেন। 

শ' একটি চাপ গ্রদগার মহলা ৩1৩ নোনা ॥ 
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গণের কথা কি, দেবদানবগণকেও অক্লেশে পরাজয় করিতে 

সমর্থ হন। 

চন্দ্ররাও মোরে গোপনে বিজাপ্পুরসহ মিলিত হইয়া? তাহার 
উচ্ছেদ-সাধনে তৎপর রহিয়ছেন অবগত হইয়া, বিশাঁলহৃ দক 

শিবাজী যাহাতে হিন্দু, হিন্দুর সহিত শক্রতাঁভাঁৰ পরিহার 

করিয়া পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত যত্রবান হন, 

যাহাতে হিন্দুরাজগণ এককেন্দ্র লক্ষ্য রাখিয়া! বিভিন্ন দেশে 

থাকিয়াও পরস্পর সমবেদনা প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হন, 

যাহাতে স্ুদুরস্থ একজন হিন্দু আহত হইলে স্বয়ং আহত হইয়াছি 

নিবেচনা করিয়া তাহার প্রতীকার সাধনে যত্রপর হন, এইরূপ 

জাতীয়ভাব সংস্থপনের নিমিত্ত রঘূনাথ পন্ত নামক একজন 

বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারী ও সম্তাজী কাবজী নামক জনৈক ভীম- 

পরাক্রম মহারাট্রা ক্ষত্রিয়ের সহিত কতকগুলি সৈম্ঠ প্রদান 

করিয়া জাবলি প্রেরণ করেন । শিবাজী তাহাদিগকে নানা- 

প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া! কহিয়? দেন যে জাতীয়ভাবে 

প্রাস্থপ্ত চন্দ্ররাঁও মোরেকে প্রবোধিত করিতে অসমর্থ হইলে বিবাহ 

সম্বন্ধে তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চেষ্ট। করিবে; ইঙাতেও 

অক্কৃতকার্ধ্য হইলে তাহার রাজ্যাক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচন। 
করেন এতদর্থে তাহাদিগকে প্রত্যেক বিষগ্স পুঙ্খান্ু পুঙ্থরূপে 

পরিদর্শন করিতে আদেশ প্রদান করিয়া জাবলীততৈ প্রেরণ 
করেন। রঘুনাথ পত্ত জাবলীতে উপস্থিত হইয়া চন্দ্ররাও 
মোবের নিকট তীাহাদিগের আগমন-সংবাদ প্রেরণ করেন। 

চন্দ্ররাও মোরে, বঘুনাথ পন্ত প্রভৃতিকে অবজ্ঞার সহিত গ্রহণ 
করিয়া শিবাক্রীপ্রোক্ত সন্ধি-সুত্র উপহাসের সহিত উপেক্ষা 
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প্রদর্শন করেন। রবুনাথ পন্ত নানাপ্রকার হিতগর্ভ ৰাক্য 

প্রয়োগ করিয়া ও চন্দ্ররাওয়ের মতি পরিবর্তন করিতে, হিন্দুগণের 

সাধারণ শক্র গোধাদক ববনগণের বিরুদ্ধে তীহাকে উত্তেজিত 

করিতে, এবং শিবাজীসহ তাহাকে বৈবাহিকস্তত্রে গ্রথিত করিতে 

বিফল প্রয়াস হইলেন, সুতরাং এরূপ অবস্থায় জাবালী রাজ্য 

আক্রমণ করাই একমাত্র উপায় স্থির করিয়! শিবাঁজীনকাশে 
হিয়া! পাঠান । শিবাজী, রঘুনাথের নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত 
হইয়া সঙ্কেতকালে জাবলী আক্রমণের জন্ত প্রস্তৃত হইতে আদেশ 
করিলেন, স্বপ্নং পুরন্দর দুর্গ পরিদশবন পূর্বক মহাবলেশ্বর হইয়। 

নিসনির গিরি-পথে স্সৈন্যগণসহ মিলিত হইলেন, এবং মহাপরা- 

ক্রমে অকন্মাঁৎজাবলী আক্রমণ করেন* (শক ১৫৭৭)। সাঙ্কেতিক 

সময়ের কিঞ্চিৎ পুর্বে রুনাথ পন্ত ও সম্ভাজী কাৰজী আপনা- 

দিগের সৈন্যপণকে সন্নদ্ধ রাখিয়া, চন্দ্ররাওয়ের সহিত সাক্ষা 

করিতে গমন করেন, তাহারা কথাপ্রসঙ্গক্রমে ক্রোধের বশবর্তী 
হইয়া চন্্ররাও ও স্থর্যযরাঁও উভয় ভ্রাতাঁকে নিহত করেন। 

ইত্যবসরে শিবাজী দসৈন্যে আগমন করিয়া দ্বি প্রহর ঘোরতর 
যুদ্ধ করেন এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া জাবলী 

শ্রহ্ণ করেন। জাবলী পরাজয়ের পর অধিৰসীগণের প্রতি 

সৈম্তগণ কোনরূপ অত্যাচার না করে, এজন্য শিবাজী দৈন্যগণ- 

মধ্যে কঠোর আজ্ঞ। প্রচার করিয়! জাঁবলীর অধীনস্থ ছুর্গ সকল 
আক্রমণ করিবান্ধ অন্য সেনান্টয়কগণকে চতুর্দিকে প্রেরণ 
করেন । তন্মধ্যে শিবাজী, সম্ভাজী কাঁবজীকে, চন্দ্ররাওয়ের কনিষ্ঠ 

জাত৷ হনমস্তরাওয়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি বহুদংখ্যক 
১৬৫৫ খত । 



৫ 
1 সপ আপা 

৬২ শিবাজীর জীবনচরিত। 

সৈন্য লইনা চতুর্বেট নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। 
সম্তাজী তাহাকে নিহত করিয়া সে স্থান অধিকার করেন। 

বাবজীরাও নামক জনৈক ব্যক্তি পরাজিত জাবলিসৈন্য একত্রিত 

করিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করেন, কিন্তু তিনি অল্প 

দিনের মধ্যেই শিবাজীর বিজয়িবাহিনীর নিকট সম্পূর্ণরূপে 

পরাস্ত হন । এইবূপে অল্প সময়ের মধ্যে জাবলী রাজা পরাজিত, 

চন্দ্ররাওয়ের বাজীরাও ও কঞ্চরাও নামক পুত্রদ্বয় যুদ্ধস্থলে ধৃত 

এবং সমস্ত প্রদেশে সুশৃঙ্খল! সংস্কাঁপিত হইল । শিবাজী জাবলী 

রাজ্য পরাজয় করিয়া বহুল পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য এবং 

অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্যসন্তার প্রাপ্ত হন। কতকগুলি 

অবিদিততন্ত লেখক, চন্দ্ররাওয়ের হত্যাঁজনিত অপরাধ শিবাজীর 

উপর আরোপ করিয়া থাকেন। যিনি কাপুরুষের ন্যায় গুপ্ত- 

ভাবে শিবাজীকে নিহত করিবার জন্য বিজাপুরের সহিত 

মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টা করিতেছিলেন, ধিনি শিবাজী- 
প্রেরিত লোক কতৃক, শিবাজীনহ মিত্রত! বা উদাসীনভ।ব 
অবলম্বন করিতে বার বার বিনয়সহ অনুরুদ্ধ হইয়াঁও শক্রতাঁভাৰ 

পোধণ করেন, তাহার রাজ্যাক্রমণ করা যে রাজনীতিসম্মত 

ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে. স্বদেশবাসী জন্মভূমির 

স্বাধানতা সংস্থাপনে বাধা প্রদান করে, সেরূপ মনুষ্যাপসদ 

বাক্তিকে ঘোর নৃশংসতার সহিত নিহত করিলে কোনন্ূপ পাপ 

সর হর না সত্য বটে, কিন্তু রঘুনাথ পন্ত ক্রোধের বনীভূত 

হইয়া এবং শিবাজীর প্রীতি সম্পাদনার্থে ভ্রা্তুসহ চন্দ্ররীওকে 

নিশ্রন্ধ অবস্তায় নিহত করিয়। অত্যন্ত দোষভাগী হইয়াছেন । 
শিনাজী ভীহার কাধ্যে অনুমোদন না করিয়া বরং অত্তান্ত 



পঞ্চম অধ্যায় । ৬৩ 

বিরন্তই হইয়াছিলেন। এজন্য ভবিধ্যতে শিবাজী, তাহাকে 
কোন গুরুতর কাধ্যে নিধুক্ত করেন নাই, একজন প্রতিভাশালী 

কন্মচারীর পক্ষে ইহা নিতান্ত লঘু দণ্ড নহে। শিবাজী 

জাবলী হইতে কতকগুলি নির্বাচিত মাবলা সৈন্য সঙ্গে লইয়া 

একদিন অকল্মাৎ রুক্মারী দুর্গ আক্রমণ করেন । ছুগগাধিপতি 

দেশানুখ বন্দাল, বাঞজাপরভু প্রস্ততি অসমসাহদসিক কন্মচারী- 

গণ সহ ঘোরতর বিক্রমে ছুর্গ রক্ষা করিতে প্রয়াস পান, কিন্ধ 

শিবাজীসৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ বন্দাল অরুতকার্ধ্য হইক্সা 

যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করেন। বাজীপরভু প্রস্ততি বীরবুন্দ সিপ্ত- 
বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া আহত হওয়াতে শিবাজীর বন্দী হন। 

শিবাজী, বাজীপরভূ প্রভৃতি বীরগণের অতিমান্তুষ বীরত্ব 

দেখিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ পৃর্বক 

অন্যানা লোককে যথোপবুক্ত কার্যে সন্নিবেশ করিয়া বাজী- 
পরভূকে সেনানাঁয়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরভু, আজীবন 

শিবাঁজীর অধীনে অবস্থান ও নান। প্রকার অলৌকিক কাধ্য 
সম্পাদন করিয়! কায়স্থ কুলের গৌরব বৃদ্ধি করেন। প্রত্যেক 
মনুষ্যে কোন না কোন অসাধারণ গুণ, অজ্ঞাত ভাবে অবস্থান 

করে, যাহ! উপযুক্ত ক্ষেত্র বা নিয়োজক অভাবে বহুকাল 

প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
অমুক ব্যক্তি বা! অমুক জাতিতে অমুক গুণ নাই এই বলিয়া 

বাহার নিরাশ হন বা তাহাদিগকে হতাদর করেন, তাহার! 

ত্রমপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি শিবাজী বাজীপরভূকে 
উপধুক্ত স্থানে সন্নিবেশ না করিতেন বা তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে 

বীরত। প্রদর্শনের অবসর প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে 



৬৪ শিবাজীর জীবনচরিত্ব। 

অদ্য তীহাঁর নাম কে উচ্চারণ করিত? শিবাজী রায়ারীর 

দুর্গমতা, সমুদ্রের সন্নিকটবস্তিতা, সহস্র সহস্র শত্রু কর্তৃক 

আক্রান্ত হইলেও মুষ্টিমের সৈন্য দ্বারা ইহা রক্ষিত হইতে পারে» 
ইহা। দেশ ও কৌঁকন প্রদেশের *% মধ্যবর্তী এবং চতুদ্দিকে দুর্গ 
পরিবেষ্টিত হওয়াতে ভবিষ্যতে এই স্থানে রাজধানী সংস্থাপন 

এবং ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া রায়গড় প্রদান করেন। 

শৃঙ্গারপুরাঁধিপতি 1 স্থুরবে, চন্দ্ররাঁও মোরের অদৃষ্ট দেখিয়া 
শিকাজ্ীর আক্রমণভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইস্কা প্রাঁণভয়ে পলায়ন 

পুর্বক গোয়াস্থ পটু গীজদিগের শরণাপন্ন হন। শিবাজী বিশৃঙ্খল 

শূঙ্জারপুররাঁজ্য আক্রমণ করিয়া তত্রস্থ প্রধান কর্ম্মজারী পিলাজাী 
ও তানাজী শির্কের হস্তে স্মস্ত রাজকার্য্য অর্পণ ও রাজপরিবাক- 

বর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পলায়িত সুরবে রাজকে 

প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করিয়! পাঁঠান। শিবাজী, শূঙ্গার 

পুরাঁধিপকে বাৎসরিক কর এবং যুদ্ধ কালে সৈন্য সাহাধ্য প্রদান 

করিতে হইবে, এইরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাজগড়ে প্রত্যাগমন 

করেন । সুরবে রাজ, শিবাজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আজীবন 

বিশ্বস্ত মিত্রের ন্যায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বহুতর যুদ্ধে 
সিংহবিক্রম প্রকাঁশ করিয়। হিন্দুসাম্রাজ্য প্রসারিত এবং হিন্দব- 

বীরগৌরব প্রবর্ধিত করেন। শিবাজীও তীহাদিগের আচরণে 
প্রীত হইয়। ভ্বোষ্ঠ পুত্র যভ্ভাজী অহ স্রবে রাজকুমারী 
য়েস্থবাইয়ের বিবাহ প্রদান করিয়া মিত্রতাঁর প্রতিদান করেন। 

* সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকস্থ প্রদেশ কোকন, ইহার উপত্যক1 প্রদেশ খাট. 
মাথ। এবং পূর্বদিকস্থ প্রদেশকে দেশ কহে। 

+ শুঙ্গারপুর কোকন প্রদেশে সাতারার দঃ. পঃ। 



পঞ্চম অধ্যায়? চ. 

শিবাজী, যে সময় জাবলী পরাজয় করিয়া শৃঙ্গারপুরের 

শাসন সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন, সেই অবকাশে বিজাপুরের নৌসে- 

নাপতি জঙগ্ভীরার সিদ্দিরা শিবাঁজীর রাজা আক্রমণ করেন । 

শিবাঁজী স্বয়ং তাহাদিগকে দমনার্থ গমন করিতে অসমর্থ হও- 

যাতে শ্যামরাজ পন্ত পেশওয়েকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ 

করেন । শ্যামরাজ বুদ্ধিমত্তার সহিত যুদ্ধ করিলেও পরাস্ত 

হইয়া! সমরাক্গন হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষী করেন । 

ইহাতে শিবাঁজী পরাজিত শ্যাম রাঁজকে পেশওয়। পদ হইতে 
অপস্যত করিয়া দেশস্থ ব্রাহ্মণ, বীরকুলপ্রবর মোরোপন্ত পিঙ্গ- 
লেকে পেশওয়াপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! রঘুনাঁথ পন্ত প্রত্ৃৃতি বীর- 

'গণ-পরিচালিত বিজনী সৈন্য জঙ্জীরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । 

তাহারা অনেক গুলি বৃদ্ধে জয়লাভ করিয়! নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধার 

করেন। মোরোপন্ত, পেশওয়াঁপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! নানাহ্থানে 
ছুর্গ নির্মাণ এবং সৈন্যগণকে অধিকতর স্শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। 

এই সকল হছর্গের মধ্যে প্রতাপগড় ইতিহাস মধ্যে বিশেষ রূপে 

খ্যাতি লাঁভ করে। শিবাঁজী প্রতাপগড়ের নির্মীণ-বিচিত্রতা। 

ও হুর্গমতা পরিদর্শন করিয়1 তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হন । 

শিবাজী, জাবলী রাজ্য আপন রাজ্যের সহিত সম্মিলিত, 

সরবে রাজকে করদীরূত এবং জণ্তীরাধিপকে বিতাড়িত করিয়া 

রাজগড়ে প্রত্যাগমন পৃর্বক মাতার চরণতলে প্রণিপাত 

করিয়া অনুপস্থিত কালের সমস্ত বিবরণ তাহার মিকট নিবেদন 

করেন। এই সময় বীরপত্বী সইবাই ১৫৭৯ শকে * হেমলম্বী 
নাম সন্বসরে জ্ষ্ঠ মাসের শুক্র দ্বাদশী তিথিতে একটি পুত্র 

শা 

ক খুঃ ১৬৫৭। 



১৬ শিবাজীর জীবনচরিতু। 

সন্তান প্রসব করেন। তাহার পুত্র প্রসবে রাজ্যমধ্যে আন 

ন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত, নবকুমারের কল্যাণার্থে দেবালয় সকল 

পূজার দ্রব্যে পরিপুরিত, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে বহুল পরিমাণে 

নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়। নবপ্রস্থত বালকের নাম কালে 

সম্তভাজী রক্ষিত হয়। 

কুষাজী অনন্ত সভাসদ, চিটনীস, জাবলীকার কৃত বখর শ্রাচীন হস্ত- 

লিপি প্রভৃতি হহতে এ অধ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে। 



যন্ত অধ্যায়। 

১৫৭২ শকে* দিলীপতি সাজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র আরাঞ্জেব 

দাক্ষিণাত্যের স্বেদীর নিধুক্ত হইয়া আগমন করেন। তাহার 

হ্যায় স্বার্থপরায়ণ, কুটিল, সন্দিপ্ষচেতা, পিতৃ ও ভ্রাতৃত্রোহী- 

ধর্মমান্ধবিশ্বাপী পুরুষ বন্দনীয়চরিত্র আকবরের পবিত্র সিংহা- 

সনে কেহ আরোহণ করেন নাই। তিনি দাক্ষিণাত্যে 

আগমন করিয়া ভবিষ্যতে স্বীয় ছুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার 

নিমিত্ত ধর্্মাবরণে আবৃত হইয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা 

করেন। তিনি এ প্রদেশে অবস্থানকালে একটি নগর স্থাপন 

করিয়া আপনার নামানুসারে তাহার আরাঙ্গাবাদ + নামকরণ 

করেন। আরাঞ্জেক আরাঙ্ষাবাদে অবস্থান কালে সর্ধদ! 

শিবাজীর শৌধ্্য, পরাক্রম, অসাধারণ বুদ্ধিমভা, যুদ্ধনিপুণতা 
প্রভৃতি গুণনিচয় শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতে তাহার দ্বার আপন 

অভীষ্টসিদ্ধির অনেক সাহাষ্য হইতে পারে বিবেচনা! করিয়া 

তাহাকে আপন পক্ষে আনয়ন এবং দাঁরামুরাদ প্রভৃতি ত্রাতৃ- 

বর্গকে নিকৃত করিয়! বিচিত্র রত্বখচিত মযুর-সিংহাসনে আরো- 

হণ করিতে মনস্থ করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৫৭৯ শকে+ বিজা- 

পুরাধিপতি মহন্মর্দ আদিল সার মৃত্যু হয়। আরাঞ্জেব এই 
অবকাশে সমানধন্ী বিজাঁপুররাজকে আক্রমণ করিয়া আপন 

শব ৯৬৫০ থৃঃ 1 

+ ইহার প্রাচীন নাম খড়কী, মলিকান্বহ ইহ! সংস্থাপনের প্রম্নাস পান। 

% ১৬৫৭ থৃঃ। 



৬৮ শিবাজীর জীবনচরিত,। 
রিলে খূ 

বল বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস এবং শিবাজীকে স্বপক্ষে আনয়নের 

নিমিত্ত লৌক ও পত্র প্রেরণ করেন। দুরদর্শী শিবাজীর আরা- 
প্জেবের অভিপ্রার অবগত হইতে বিলম্ব হইল না। আরা- 

প্লেবের মিত্রতা স্বার্থসাধনের নিমিত্ত, স্বার্থ সিদ্ধ হইলে এ 

মিত্রতা শক্রতায় পরিণত হইতে বেশী বিলম্ব থাকিবে না। ইহ! 
ব্যতীত শিবাজী আরাঞ্জেবের বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ-উদ্যোগ 

বিশেষরূপে অবগত ছিলেন । নিজামসাহী মোগল রাজ্যে মিলিত 

হইয়াছে, কুতবসাহী গোলকুগ্ারাজ্য তাহাকর্তক দিন দিন 

উতৎপীড়িত হইতেছে, আদিল সাহী এক্ষণে তাহাদিগের কুটিল 

নয়নে নিপতিত । এ সময় দাক্ষিণাত্যে রাজশক্তির সমতা রক্ষা 

কর! অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচন। কুরিয়া শিবাজী আরাঞ্জেবের 

সহিত মিত্রতা করিতে অস্বীকৃত হন। কেহ কেহ কহেন 

শিবাজী দুবুত্ত আরাঞ্জেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সর্ধজন 

সমক্ষে কুকুরের লাঙ্গল দেশে তাহার পত্র বন্ধন করিয় তাহার 

অবমাননা করেন। আরাঞ্জেব শিবাজীর এই সকল কৃত্য 

শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং এই সময় হইতে হৃদয়মধ্যে 
তাহার বিরুদ্ধে চিরশক্রতা পোষণ করেন। 

এই সময় হইতে শিবাজী প্রভৃতির বীরকাহিনী প্রত্যেক 

হিন্দুগণ কর্তৃক গীত হয়। কি যুবক, কি যুবতী, কি বুদ্ধ, কি 
বালক, সকলেই শিবাজীর উন্নতিতে আনন্দিত। শিবাজী 

প্রভৃতির বীররসোদ্দীপক কীন্তিকলাপ আলোচনা করিয়া 
কাপুরুষগণেরও ধমনীতে উষ্ণ শোগিত প্রবাহিত হয়। 

তাহাদিগের হৃদয়োন্মভ্ততাঁজনক ম্বদেশান্ুরাপ ও স্বাধীনতা দেশ- 

মধ্যে বৈছ্যতিক বেগে প্রবাহিত হইয়া মৃত শরীরে জীবন 
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সঞ্চারিত করিয়া দেয়। শিবাজী প্রভৃতির জলন্ত উদাহরণে 

পুণার উত্তর-পশ্চিম কোলি প্রদেশস্থ হিন্দু বীরগণ স্বাধীনতা 
সংস্থাপনের নিমিত্ত দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত মোগলদিগের 

বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। শিবাঁজীর প্রেরিত সৈম্ তাহাদিগের 

নিকট পৌছিবার পূর্বেই ছুদ্ধর্ষ মৌগলগণ কর্তৃক তাহার! অকালে 

প্রশমিত হন। যে সকল বীরগণ স্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য 

উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহাদিগের গৃহ লুষ্ঠিত ও ভক্্মীভূত 

হইল, অত্যন্ত নৃশংসতার সহিত তাহাদিগকে নিহত করা! 

হইল। এই সকল বীরগণের মস্তক শকট পরিপূর্ণ করিয়? 
জুন্নারে প্রেরিত হয় ঃ হিন্দুগণকে বিভীষিকা দেখাইবার নিমিত্ত 
মুসলমান কর্মচারীরা, এই সকল মস্তক দিয়া একটি বেদিক1 
প্রস্তত করেন। এখনও তাহা “কালাচবুতরা” নাম ধারণ 

করিয়া দর্শকগণপের মন মধ্যে হিন্দু বীরগণের স্বাধীনতা প্রাপ্তির 

জন্য অভ্যর্থান এবং মুসলমানদিগের নৃশংস কার্যের সাক্ষ্য 

দিয়া অতীত ঘটনা, সকলের হৃদয়ে জাগরুক করিয়! দিতেছে । 

শিবাজী এ ঘটনা! অবগত হইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন; আত্মীয় 

বন্ধুবান্ধব বিয়োগে মন্ষ্যগণ যেরূপ ব্যথিত ও পীড়িত হন, 

শিবাজীও সেইরূপ হ্ৃদয়ভেদী ছুঃখে অভিভূত হইলেন এবং 

তাহাদিগকে যথাসময়ে সাহাধ্য করিতে না পারায় আপনাকে 
অত্যন্ত তিরস্কার এবং ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জনা 

স্থযেগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 

- আরাঞ্জেব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন অবগত 

হইয়া, শিবাজী প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া 

কর্তব্য নির্ধারণের নিমিত্ত প্রশ্ন করেন। মন্ত্রীথণ ষকলে এক্- 
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মত হইয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্ল হন। আরাঞ্জেব যখন 

নিক্কারণ অবলা কর্ভক পরিচালিত, সমধর্মীর রাঁজ্যাক্রমণে 

অসম্কৃচিত চিত্ত, তখন তিনি অবকাশ প্রাপ্ত হইলে আমা- 

দিগকে আক্রমণ করিবেন না ইহা অলীক করন! সন্দেহ নাই। 

বিজাপুর রাজ্য তাহাদিগের করতলম্ক হইল তাহারা সকল 

প্রকারে বলীয়ান হইবেন, তখন আমাদিগের আত্মরক্ষা করা 

নিতান্ত সহজ হইবে না) এতন্যতীত আমাদিগের সৈম্যগণ 
তাহাদিগের সহিত সর্ধদা যদ্ধে প্রবুস্ত থাকিলে তাহাদিগের 

স্বভাব, শৌর্ধা, যুদ্ধ-প্রক্রির1, ছুর্দলতা ও সবলতা সকল বিষয়ই 

অবগত হইবে অধিকন্ত ইহারা ক্লেশসহিষুঃ, দৃঢ় ও যুদ্ধপ্রিয় 

হইয়! উহাদিগের অজেয় হইবে সন্দেহ নাই । এই সকল কারণে 
শিবাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্গল্প হইয়। 

আশু ঘোরতর যুদ্ধের আক্োজন করিতে আরম্ভ করেন । 

একদিন শিবাজী মবল। সৈনাগণের মধ্য হইতে কতকগুলি 

বলিষ্ঠ, কর্মঠ ও সাহসী মবল! নির্বাচন করিয়া জুন্নার অভিমুখে 
গমন করেন । নিশীথ রাত্রে শিবাঁজী মুনলমানগণের অজ্ঞাত- 

সারে ছুর্গে রজ্জ.-আরোহিণী সংলগ্ন করিয়া সৈম্ভগণসহ নির্বি্ে 

অভ্যন্তরভাগে গমন করেন । মুসলমানগণ শিবাজী-সৈন্য 

কর্ভক পরিবেষ্টিত হইষা! তাহাদিগের আগমন বার্তী অবগত হয়। 

সুপ্টোখিত মুঘলমান বীরগণ আয্সরক্ষার্থে যে যথায় যে কোন 

রূপ অস্ত্র পাইল, তাহাই লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল কিন্ত 
মবলাগণের অব্যর্থ শরাঘাতে অনেকে শমন সদনে গমন করে 

অবশিষ্ট, মবলাগণের প্রচণ্ড তরবারী আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 

হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। শিবাঁজী এই বিজয়ে একাদশ 



ষঠ অধ্যায় । ১ 

সহস্র হুণ মুদ্রা, ছই শত উত্তম অশ্ব এবং নানা! প্রকার বহুমূল্য 
বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হন, এই সকল বিজয়লন্ধ দ্রব্য রাজগড়ে প্রেরণ 
করিয়। তিনি মোগল আক্রমণ হইতে পুণা রক্ষা করিবার নিমিত্ত 

পুণ! প্রত্যাগমন করেন । পুণা রক্ষার সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা করিয়া 

শিবাজী নেতাজীপালকর, নিরাজী পন্ত; মোরো পন্ত পিঙ্গলে 

প্রভৃতি যোন্ধাগণের সহিত মোগল ব্রাজ্য আক্রমণ করিতে বহি- 

গতহন। তাহারা মোগল নগর সকল আক্রমণ করির! তাহা- 

দিগের ধনাগার, সঞ্চিত ধান্য, যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সকল বহুল 

পরিমাণে প্রাপ্ত হন। অপর এক দল বিজাপুরগামী মোগল 

সৈন্যের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিয়া আহার্ধ্য সামগ্গী সকল 

রোধ, ঘোটকদিগের জন্য তৃণসংগ্রহ্থে বাধা এবং সংবাদ প্রাপ্তির 

পক্ষে বিশেষরূপে বিপ্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন । ইহারা সময় 

সময় সুযোগক্রমে মোগলসৈনাদিগকে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত 

ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন । প্রথম দলস্থ সৈন্যগণ আহমদনগর 

পর্যন্ত ভূভাগ আক্রমণ করিয়া মোগলগণকে পরাজিত করেন। 

শিবাজীর সৈন্য সকল এরপ ক্ষিপ্রকাঁরিতাঁর সহিত কার্ষয্য করিত 

ষে মোগলেরা ইহাদিগের আক্রমণ, অবস্থান ও গমন সংবাদ 

কোনব্পে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইত না। আজ সংবাদ পাইল 
শিবাজী সৈন্য পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে উত্তরাঁভিমুখে গমন করিতেছে, 

পর দিবস দেই দল ষাট ক্রোশ দক্ষিণ কোন নগর নিশীথকাঁলে 
অকন্দাৎ আক্রমণ করিরা যবনগণকে সম্পূর্ণরূপে বিমদ্দিত ও 

বিতাসিত করিতেছে, শিবাজী এইরূপে যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ অন্ত 
শন্্ দ্বারা অসজ্জিত অনধিত যুদ্ধ বিদ্যা, শান্ত প্রকৃতির রুষক 

পুর্জ লইস্ক! শিবিরশায়ী প্রতিদ্বন্দীদিগের নায় বিলাস 



বিভবে মত্ত না হইয়া আকাশ আতপত্রের নিয় দেশে, 
ঘোটক পর্বস্কের উপরিভাগে দিবানিশি শয়ন ও উপবেশনে 

অত্যন্ত হইয়া, ক্ষণপ্রভার ন্যাম কখন .এস্থানে, কখন ওস্থানে 

আবিভূত হইয়া মোগল রাজ্যোৎ্সাদনে করালরুপাণপাণি 

হইয়া, মহারুগ্রের ন্যায় বিচরণ করেন। দুর্বল বিজাপুররাজ 

মোগল সৈন্যসহ প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হুইয়া তাহাদিগের 
নিকট প্রতিপদে পরাজিত হইয়! হতবীর্ধ্য হইয়া পড়েন। 

এরূপ অবস্থায় তাহারা যুদ্ধ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া 

আরাঙ্ঞবের সহ সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন। শিবাজী যখন শুনি- 

লেন, বিজাপুর যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া আবাঞ্জেবের সহিত 

মন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন একাকী মোগলদিগের 

মহিত যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কল্প নহে বিবেচনা! করিয়া সন্ধির নিমিত্ত 

আরাঞ্জেবের শিবিরে দূত প্রেরণ করেন। ষে সময় শিবাজীর দূত 
আরাঞ্জেবের শিবিরে উপনীত হন, সে সময় তিনি সম্রাট সাজা- 

হানের সক্কটাপন্ন পীড়ার কথা অবগত হুইয়। অনতিবিলম্বে আর্ধ্যা- 

বর্তে গমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আরাঞ্জেব শিবাজীর 

ন্যায় শক্রকে এরূপ অবস্থায় পশ্চাত্ভাগে রাখিয়। যাওয়। কোন 

ূপে শ্রেয়স্কর নহে বিবেচনা করিয়া, তাহার দূতকে আগ্রহ ও 
অনুগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়! তাহাকে মোগল রাজের মিত্র 
বলিয়া স্বীকার এবং যথোপযুক্ত উপহার ও সম্মান প্রদান করিয়া 
ক্রুতবেগে দিল্লী অভিসুখে যাত্রা করেন । শিবাজী পুনরায় তীক্ষ 

বুদ্ধি বলে মোগল রাজের মিত্রতা লাভ করিলেন কিন্তু বিজাপুর- 
রাজের সহিত তাহার শক্রত। নির্বাপিত না হইয়া বরং ঘোরতর- 
বূপে প্রজলিত হইবার লক্ষণ সকল সুচিত হইতে লাগিল । মহম্মদ 



ষষ্ট অধ্যায় । পও 
পেশ পল 

আদিল সার সময়ে মুরার পন্ত নামে এক জন অত্যন্ত বিশ্বস্ত 

প্রভু-ভক্তি-পরায়ণ সুচতুর কাধ্যদক্ষ ব্রাঙ্গণ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 
মন্্ীর উপর সমস্ত রাজকাধ্যের ভার অর্পণ করিরা! স্বয়ং সুখ- 

স্বচ্ছন্দ কাঁলাতিপাত ও বিজাপুর নগরে স্থন্দর স্থন্দর অট্টালিকা! 

সকল নিম্মাণ কিয় ইহার শোভা সম্বদ্ধন করেন। বর্তমান 

কালে তাহার নির্মিত বিজাপুরের প্রথণাত মসজিদ ভারতবর্ষের 
মধ্যে একটি দশনীয় বিষয়। সার মৃত্যুর পর তাহার অপ্রাপ্- 

বয়স্ক পুত্র আলি ইদল সা সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি 

নামে মাত্র রাজ।, তাহার মাতাই সমস্ত রাঁজকাধ্য পর্যালোচনা 

করিতেন। ইহারা মোগলদিগের নিকট হইতে পরাভূত হও- 

যাতে এবং শিবাজীর দিন দিন ক্ষমতা বুদ্ধি হইতেছে দেখিয়া! 
অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হন। মুরাঁর পন্ত গুপ্তদ্ধপে শক্রগণের সহিত 
মিলিত আছেন এরূপ সন্দেহ করিয়া ঘাতক পুরুষ হস্তে তাহাকে 

হনন করেন। এইরূপে হিন্দু পক্ষের বলহীন করিয়া কাপুরুষ 

মুসলমানদল প্রাধান্য লাভ করেন। আফজল খা নামক এক 

জন ভীমপরাক্রম অদুরদর্শী গর্দিত উচ্চবংশোভ্ভব মুসলমান 

শেষোক্ত দলের নেতা হন। ইনি ধীরে ধীরে স্বীর ক্ষমতা দৃট়ীভূত 
করিয়া পরিশেষে বেগম কর্তৃক প্রধান অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত 

হন। | 

বেগম সাহেব, আপন সৈন্যগণকে শিবাজীসহ যুদ্ধে 

পরাজিত এবং তাহার দিনদিন রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া 

প্রধান প্রধান কন্দ্রচারীগণকে আহ্বান করিয়া সকলকে সন্বোধন্ 

করিয়া কহেন “ইহ1 অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আপনাদিগের 

ন্যায় স্ছদূরদর্শী, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, সকল প্রকার সহায়সম্পন্ন 
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ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিতে একটা নষ্টবুদ্ধি বালক কর্তৃক দিন 

দিন আমার রাজ্য ও ছুর্গ সকল হস্তচ্যুত হইতেছে, ইহ! 
অপেক্ষা আক্ষেপের ও আশ্চধ্যের বিষয় কি হইতে পারে? 

এক জন অপরিণতবয়স্ক যুবক ষর্দি কতকগুলা অসভ্য, বর্ধর, 

অরণ্যচারীপশু লইয়! আপনাদিগকে ব্যামোহিত করিয়া থাকে 

তাহা হইলে বুঝিলাম সত্য সত্যই মনুষ্যত্ব এ প্রদেশ হইতে 

পলায়ন করিয়াছে । আপনারা যদি এ সময় ইহার প্রতিকার 

বিধান না করেন, তাহা হইলে সে যেরূপ ভাঁবে বদ্ধিত হইতেছে 
ইহ? দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেকালে আপনাদিগকে 

এই পরম পবিত্র জন্মভূমি, ধন, সম্পত্তি, পুত্র, কলত্র, সকলই 
পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে । এক্ষণে যাহাদ্দিগকে আপনার) 

ঘচ্ছাক্রমে শাসন করিতেছেন, আপনার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত 
যাহাদিগের স্বার্থ প্রতিপদে পদদলিত করিতেছেন, যাহা- 

দিগকে শগাল-কুকুরের ন্যায় বধ করিয়াও আপনারা রাজদও 

হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, যাহারা আপনাদিগকে নমস্কার 

আদি না! করিয়া অসম্মান প্রদশন করিলে কঠোর রূপে দণ্ডিত 

হইতেছে, সেই সকল জনগণ কর্তক আপনাদিগকে শাসিত 

হইতে হইবে। আপনারা ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন 

একবার ইহারা রাজশক্কি প্রাপ্ত হইলে ইহারা কখনই তাহার 

প্রতিশোধ লইতে বিলম্ব করিবে না অথবা! এ সকল ব্যবহার 

শ্ীীঘ বিশ্বৃত হইবে না। অত্যন্ত তুর্বল ব্যক্তি একবার উত্তে- 

জিত হইলে সে ভীমমুর্তি ধারণ করিয়া থাকে । বাধু অত্যন্ত 

লঘু, ইহা একবার উত্তপ্ত হইলে গ্রলয়কালীন ভৈরব-মূর্তি 

ধারণ করিয়া প্রাণীজগতের ভীতি সঞ্চার" করিয়া থাকে । 

ঘি 



ধ্বষ্ঠ অধ্যার। 8৫ 
সহী 

এই ে স্বর্ণছুর্লভ প্রাসাঁদ কল আপনাদিগের সম্মুখে শোভিত 

হইতেছে, ইহার আর এ শ্রী থাকিবে না। আমাদিগের পবিত্র 

স্থান নকল অন্ভ্যগণ কর্তৃক অপবিত্র হইবে। অধিক আর আমি 
কি বলিব, আমর! অন্তঃপুরচারিণী অবলা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাহ্য- 

বিষয়ক জ্ঞান আমাদিগের অতি অল্প, আমি যতটুকু বুঝিতে 

পারিতেছি আপনার ষদি চক্ষু উন্মিলিত ন। করেন, আপনারা 

যদি আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের 

প্রাণ অপেক্ষা প্রিক্সতম পূর্বপুরুষদিগের মমাধি সকল জ্রটিত, 

খ্নিত এবং পদদলিত হইৰে। বেগমসাছেব এইরূপ উত্তেজনা- 

পূর্ণ কথা কহির! মৌনাবলম্বন করিলে সকলেই চিত্রপুত্তলিকার 
নায় নিস্তদ্ধ হইলেন। তন্মধ্য হইতে আফজল খ। বলিলেন 

“আপনি একটা বনের মকট দেখিয়া এন্সপ বিভীষিকা গ্রস্ত 

হুইতেছেন কেন ? আপনি সামান্য রজ্জু দেখিস্বা তাহাতে মহাঁ- 
কালসর্পত্বের আরোপই বা করিতেছেন কেন? আমি বেশী 

বাগাড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না, দেবককে আজ্ঞ। করুন, আমি 

ঘোটক হইতে অৰভরণ ন। করিয়। সেই ছুষ্ট মর্কটকে হস্ত পদ বদ্ধ 

করিয়া! জীবিতই আপনার চরণভলে আনয়ন করিয়ঃ দিব ।” 

আফজল থার এরূপ শ্রতিমধুর বাক্যে বেগম সাহেব অত্যন্ত 

প্রীত হইয়! সর্দমজনসমক্ষে তীহাকে নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার 
ও বস্ত্র প্রদান করিক়া সেন্াপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

পূর্বের সায় বখর সকল, ডফ আদিধৃত বিজাপুর বিবরণ হইতে এ শধ্যান্ব 
সংগৃহীত হইল । 



সপ্তম অধ্যায়। 

আফজল খা সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চ সহর্শ 

অশ্বারোহী, সপ্ত সহস্র পদাতিক এবং বহু সংখ্যক ধস্থুর্ধারী, উষ্র 
ও হস্তী আরোহী সৈন্য এবং কামান সমভিব্যাহারে বিজাপুর 

হইতে শিবাঁজী বিজয়ের নিমিত্ত বহিগ্গত হন। তিনি পথিমধ্যে 

দেবালয় সকল ভঙ্গ এবং গো হুতা। করিয়া ধর্মপ্রাণ হিন্দগণকে 

প্রপীড়ন করিতে করিতে তুলজাপুর নাঁষক স্থানে আগমন করেন । 

তুলজাপুর দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান তীর্থ, এস্থানে ভবানীর 
মন্দির বিশেষ বিখ্যাত, ইহা দর্শন করিতে শত শত লোক 

প্রত্যহ আগমন করিয়া থাকেন । ভগবতী ভবানী শিবাজীর কুল- 
দেবতা । আফজল থা পাষাঁণ অপেক্ষ। কঠোর হৃদয় ধারণ করিয়! 

নিরীহ নিরপরাধী হিন্দুগণকে হত্যা এবং দেবমন্দির সকল ধ্বংস 
করিয়া অশ্রতপুর্ব অত্যাচার করেন। তিনি জিঘাংসা বৃত্তির 

বশবর্তী হইয়া ধন্্মাধন্ম, ন্যায় অন্যান, বিচারে অসমর্থ হইয়! 

ঘোর অধর্্মাচরণে প্রবৃত্ত হন। ভবানীর মন্দির সমূলে বিধ্বস্ত 

হইল, বালক বালিকা বুদ্ধ বৃদ্ধা কেহই তাহার শাণিত তরবারী 
হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। এ্স্বানে কতক দিন অবস্থান করিয়! 
আফজল খু দাক্ষিণাঁত্যের পরম পবিত্র তীর্থ পওরপুরে গমন 

করেন। বলা বাহুল্য এখানেও তিনি হিন্দু দেবালয় ভগ্ন ও লুণ্ঠন 

প্রভৃতি অত্যাচার করিতে বিমুখ হন নাই। এস্থানে কয়েক 

দিন অবস্থান করিয়! ধীরে ধীরে গমন করিয়া ভীমা ও রুষ্ণ 

নদী অতিক্রম করেন। কষ্চানদী অতিক্রম করিয়া কুটিলবুদ্ধি 



সপ্তম অধ্যায়। ৭৭ 

আফজল খাঁ বিবেচনা করেন, ঘুদ্ধে জয় পরাজন্ বিষয়ক কোন 

নিশ্চরতা নাই, ষদি আমি সমর ক্রমে পরাজিত হই তাহা। 

হইলে বিজাপুর দরবারে আমার মুখপ্রণর্শন কঠিন হইবে, 
জয় প্রাপ্ত হইলেও শিবাঁজীক্ে হস্তগত করা নিতান্ত সামানা 

কথা নহে । এইরূপ্ চিন্তা করিয়া শিবাজীকে ছলন। পুর্ব্বক হস্ত- 

গত করিতে মনস্থ করেন। এতদ্ভিপ্রায়ে কৃল্গাজী ভাস্কর 

নামক জনৈক ব্রাঙ্গণ-কর্্মচারীকে আহ্বান করিয়া হৃদরের সমস্ত 

কথা বিবৃত পূর্বক শিবাজীর বিশ্বাস সম্পাদন করিনা কোনরূপে 
তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে বিনা রক্পাতে সমস্ত কাধ্য 

সাধিত হইবে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া আফজল খা, কৃঝ্ণাজী পন্তকে 

শিবাজীর নিকট গমন করিয়া কহিতে কহিলেন “যে শাহাঁজীর 

সহিত আমার বহু দিনের বন্ধুত্ব ও ত্রাতৃভাব, তিনি বিজাপুন 

দরবারের একজন প্রধানতম সেনাপতি, তুমি তীহ্থার পুত্র 
সুতরাং আমাদিগের পুত্রস্থানীয়, তোমার বিরুদ্ধে কি আমা- 

দিগের অক্ধারণ করা ভাল দেখায় ? আমার একান্ত বাসনা 

তোমাকে কোঁকন প্রদেশ জাইগীর প্রদত্ত হউক, তোনার পূজ- 

নীষ পিতৃদেব যেন্ূপ বিজাপুরের পক্ষ হইয়া কর্ণাটাদি প্রদেশ 

জয় করিয়া বিজাপুরের গৌরব বুদ্ধি করিতেছেন, সেইরূপ তুমি 

বিজাপুরের পক্ষ হইয়া দেশ সকল জয় কর, এ বিষয়ে বিজাপুর 

দরবার তোমার সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন। তুমি গত মোগল- 
যুদ্ধে যেরূপ বীরতা প্রদশন করিয়াছ তাহা শুনিয়া আমরা 

বড়ই আহলাদিত হইয়াছি। তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা 

হইবে, অতঃপর তোমাকে বিজাপুরের একজন প্রধান কর্মচারী 
বলিয়া পরিগণিত করা হইবে, আশা করি তুমি আমাদিগের 



৭৮ [শবাজার জীবনচারত। 

ইচ্ছানুসাঁরে কাঁ্ধ্য করিয়া প্রীতি সম্পাদন করিবে আফজল খা 

এইরূপ নানা প্রকার শ্রুতিমধুর প্রলেভনবাক্য বলিয়! কষ্ণাজীকে 

শিবাজীসকাশে প্রেরণ করেন। 

রাজনীতিবিশারদ্র শিবাঁজী চরমুখে আফজল খাঁর বিজাপুর 

দরবারের গর্বিত বচন, তুলজাপুর, পঞুরপুর প্রভৃতি স্থানের 
অমানবিক অত্যাচার অবগত হইয়া কালবিলম্ব না করিয় 

হুর্গসংরক্ষণ এবং সৈন্য সকলকে একত্রিত হইতে আজ্ঞা প্রদান 
করেন। এই সঙ্কট সময়ে শিবাজীর শরীরে ভগবতী আবিভূতি 

হইয়া! বলেন “বৎস তুমি চিন্তিত হইও না, দেবতা সকল তোমার 
প্রতি প্রসন্ন আছেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া কার্য কর আমি 
তোমার হস্তে আফজল খাঁকে বিনাশ করিব”* এই কথা কহিয়া 

ভগবতী অন্তুঠিতা হন। 
শিবাজী চৈতন্য লাঁভানস্তর সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরম 

পুলকিত হইয়া! পরমোৎসাহে কাধ্য করিতে আরম্ত করেন। 

সেনা ও সেনানায়কগণ শিবাজী অপামান্য পুরুষ, দেবতাদিগের 

পরম অন্ুগৃহীত, তাহারাই ইহার কার্য সাধনে তৎপর, এইরূপ 
দু নিশ্চয় করিরা শিবাজীর অধীনে কর্ম করা গৌরবের বিষয় 
বিবেচনা করিয়া পরম আগ্রহের সহিত কার্ধ্য করিতেন । 

"৮ িাশীশীিশীঁ শি টাটা শিপ শপ 

* মহারাষ্্রায় বধরঞারেরা কহেন শিবাজীর শরীরে ভগবত্তী আবিভূ্ত 
হইতেন। আবির্ভাবের আবশ্যকত৷ হইলে শিবাজী পবিহ ভাবে ধ্যানযুক্ত 

হইয়া উপবেশন করিতেন অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অচৈতনা হুইয়। 
পড়িতেন এবং তাহার মুখ দিয়! নানা প্রকার ভবিষ্যৎবাণী বাহির হইত। 
এ সময় ইহার নিকট কোন বিশ্বস্ত কম্মচারী অবস্থান করিতেন এবং তাহার 
কহিত কথা লিখিয়! লইয়। পশ্চাৎ শিবাজীকে শ্রবণ করাইতেন ॥ ভবিষ্যতে 
আমর! ইহাকে যোগশক্তি বলিয়া উল্লেখ করিব। বর্তমান কালে ইহ 
0115০581009 নামে অভিহিত হয়। 
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স্পাশিি শীশ্ীশীী্ীী উল 

শিবাজী রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্রচারী « এবং বং সেনাপতি- 

গণকে সমবেত করিয়া আফজল খর যুদ্ধ ঘোষণা, গোব্রাহ্গণ 

ও দেবমন্দির বিধবংসন এবং ভগবতীর ভবিষ্যৎ বাক্য বিশেষ 

রূপে কহিয়া বলিলেন “আপনার! সকলেই শ্রুত আছেন আঁফ- 

জল খণ কুটিলপ্রধান বলিয়া! পরিগণিত, ইহারাই আমার জ্যেষ্ঠ 

ভ্রাতা সম্ভাজীকে ছলন! পুব্বক হত্যা করিয়াছে, ইহারাই 

প্রতিভাশাঁলী মন্ত্রীপ্রবর মুরাররাঁও পন্তকে বিশ্বাসঘাতকত! 

সহকারে নিহত করিয়াছে, এই সকল ছুবৃত্তরাই পরম পুজনীক়্ 
পিতৃদেবকে বন্দী করিয়াছিল, ইহাদিগের আর সে নৈতিক 
বল'নাই । মনুষ্য যখন নৈতিকবল বিহীন হয় তখন ০ কাপুকু- 

ষের ন্যায় মায়াজাল বিস্তার করিয়া কার্যযসাধন করিয়া থাকে, 

সর্পকেও বরং বিশ্বাস করা যাইতে পারে কিন্ত মায়াবীকে কথন 

বিশ্বাস করা উচিত নহে । যদি আমরা তাহাদিগের উপর বিশ্বাস 

স্থাপন করিয়। সন্ধি করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঘোরতর বিপদে 

পতিত হইতে হইবে । আর সন্ধিই বা কাহার সহিত করিব ? 

যাহারা আমাদিগকে প্রতিপদে পদদলিত করিতেছে, যাহারা 

ভারতের স্বর্গীয় এ্রশ্বধ্যের কথা শ্রবণ করতঃ তাহা লুণ্ঠন করিতে 
আসিয়া ভাগাক্রমে রাজ্য লাভ করিয়াছে, যাহারা আমাদিগের 

ধর্ম, আমাদিগের পরম পবিত্র দেবমন্দির সকল বিনষ্ট করিয়! 

অহনিশ জালাতন করিতেছে, যাহার বিচারের ভাণ করিয় 

অবিচার করিতে কুষ্ঠিত হয় না, তাহাদিগের সহিত আবার 

সন্ধি কি? আমর। যখন স্বর্গ হইতেও পবিত্র, প্রাণ হইতেও 

প্রিয়তম জন্মভূমির যার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছি, 
আমরা যখন বর্ণাশ্রম ধর্্দ সংস্থাপনের নিমিত্ত সমরানলে 

) 



৮০ শিবাঁজীর জীবনচরিতি । 
চে 

| এই নশ্বর শরীর আহৃতি প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, 

| আমরা যখন অতাচার-সাগর-মগ্পপ্রায় ভ্রাতগণের উদ্ধার বাস- 

নায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, তখন কাহার সহিত সন্ধি করিব £ 
ধন্দ আমাদিগের পথ পরিদর্শক, অতএব দেবগণ আমাদিগের 

প্রতি কপাবর্ষণ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমি 

আপনাদগকে আর একটি কথা কছিব, আমাদিগের এই পাঞ্চ- 

ভৌতিক শরীর ইহ। ক্ষণবিধ্বংসী, যদি ঘটনাক্রমে ইহা! যুদ্ধে 
পঞ্চত্ব লাভ করে তাহা হইলে ইহা? অপেক্ষা সৌভাগোর কথা 
কি হইতে পারে? ঠশান্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যুদ্ধনিহত ব্যক্তি- 

গণ পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে 

আমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে 
আপনর বালক সম্ভাজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়। 

সকলে একমত হইয়া আমর যে বীজ রোপন করিয়াছি তাহা 

স্নেহ ও যত্বের সহিত কর্তব্য কর্ম বলিয়। বদ্ধিত করিবেন |” 

শিবাজীর এইরূপ হৃদরোন্সভ্ততা জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া সক- 

লেই যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, বক্তুতাকালীন শিবাজীর 
বিশাল নেত্র হইতে বিদ্যুত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়! সকলকে 

যুদ্ধবিলম্ব অপহুনশীল করিয়া তুলিল। শিবাজী রাজ্যের সমস্ত 

ব্যবস্থা স্বব্যবস্থিত করিয়! পরম পুজনীয়! মাতদেবীর চরণকমল 

বন্দনা ও তাহাতে মন্তকার্পণ করিয়া আশীবাদ প্রার্থনা করেন, 

পুত্রবৎসল জিজাবাই অশ্রপূর্ণ গদ গদ স্বরে শিবাজীকে সম্বোধন 

করিয়া কহিলেন “ শিববা বিজয়ী হ9।” এফৃপ্ত কি অনির্ধ- 
চনীয়! এক দিকে পরম স্নেহময়ী জননী অবিকম্পিতভাবে এক 
মাত্র পুত্রকে বুদ্ধ করিবার জন্য অন্গমতি প্রদান করিতেছেন, 



॥ সপ্ুম অধ্যায় | ৮১ 

অপর দিকে পুত্র, স্বধন্্ম ও জন্মভূমি রক্ষার্থ প্রণোদিত হইয়া 

অসার স"সারের পুত্র কলক্র পিতা মাতা প্রভৃতির দুচ্ছেদ মায়া 
পাশ কর্তন করিয়া গোত্রাঙ্গণ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর । এরূপ 

দৃশ্য কল্পনা করিলেও শরীর পবিত্রতা লাভ করিয়! থাকে । 

এরূপ উন্নতহদয় মাত] ও পুত্র বহু তপস্যাক় প্রাপ্ত হওয়া যায় 

কি না সন্দেহ । শিবাঁজী রাজগড় হইতে মাতার নিকট বিদায় 

গ্রহণ করিয়া! ত্বরিত গতিতে প্রতাপগডাভিমথে যাত্রা করিলেন । 

শিবাঁজীর প্রতাপগড়ে আগমন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য রাজ- 

ধানী হইতে দূরতর প্রদেশে আফজল খাকে শুদ্ধ প্রদান করেন, 
এতদর্থে প্রতাপগড় প্রদেশ সব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্তান। ইহা। 

পার্ধত্য প্রদেশে অবস্থিত ভওয়াঁতে অল্প থাক সৈন্য লইয়াও 

বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ কর! যাইতে পারে, এতদ্বাতীত বু 

যাক সৈন্যের খাদ্যসংগ্রহ ও নানা প্রকার গুরুভার দ্রব্য লইয়] 

এ প্রদেশে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন কর! শক্রগণের পক্ষে 

নিতান্ত সহজ নহে | শিবাজী এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিপক্ষের 

অপরিজ্ঞাত পার্ধতা প্রদেশে যুদ্ধের উপদুক্ত ক্ষেত্র নির্দেশ করেন । 

শিবাজী প্রতাপগড়ে আগমন করিলে নেতাজী পাঁলকর, মোরো- 

পন্ত পিঙ্গলে প্রভৃতি সেনাপতিগণ বিপুল বাহিনী লইয়া আসিয়া 

মিলিত হইলেন। শিবাজী প্রত্যেক দুর্গে বহুল পরিমাণে খাদ্য 

দ্রব্য সংগ্রহের অন্রমতি এবং অবরুদ্ধ হইলে স্বাধীনভাবে কাখ্য 

করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। ইনি এ বিষয়টি 

সকলকে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়। দিলেন যে যদি সৈন্য- 

গণের অনবধানতা বশত ছুর্ণ অথব! সৈনাশ্রেণী, শক্রকর্তক অক- 

স্মৎ আক্রান্ত হইয়া বিপরগ্রস্ত হয়, তাহা! হইলে ইহা অপেক্ষা 
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তাহাদিগের অগ্ত কোন গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না) কয়েক 

ব্যক্তির অনবধানতা বশত শত শত ব্যক্তির পশুর ন্যায় মৃত্যু 
এবং নিন্দনীর রূপে পরাজিত হওয়া অপেক্ষা পৃথিবীমধ্যে 

দু্ধীর্তি আর কিছুই নাই। এজন্য তিনি প্রহরিগণকে বিশেষ 
সত্তার সহিত পাহার! প্রদান করিতে আজ্ঞা করেন। 

শিবাজী যৎকালে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তৎকাঁলে 
কষ্ণাজী পন্ত দূতরূপে শিবাজীর নিকট আগমন করিয়া আফ- 
জল খন] কথিত কথা যথাবৃত্ত নিবেদন করেন । শিবাঁজী 

রুষ্ণাঁজী পন্তকে মহাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহার অবস্থানের 

জন্য উত্তম গৃহ নির্দেশ এবং যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশনা 

হয়, সেবিবর আদেশ করিয়। পাঠান । দ্বিতীয় দিবস শিবাজী 

রাত্রিকাঁলে কৃষ্ণীজী পন্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান এবং ভোজন 

কালে কথা প্রসঙ্গে কহেন “দেখুন আমি যে এই অস্ত্র ধারণ 

করিরাছি ইহ! আমার শ্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, যবনগণের 

অত্যাচার হইতে জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য, প্রাণ 
অপেক্ষা শ্রিয়তর স্বধন্দ রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকর্তব্য- 

কর্ম। গোঁবাহ্গণ প্রতিপালন করিবার জন্য আমি এই 
ঘোরতর সমরানল প্রজলিত করিয়াছি, দেবতা ব্রাহ্মণের কৃপা- 

দৃষ্টি আমার উপর থাকিলে আফজল খাকে পরাভব করা 

কিছু আশ্চর্যের কথ। নহে ।» ইত্যার্দি নান! প্রকার কথা৷ কহিয়! 

শিবাজী খাঁর আন্তরিক ইচ্ছ! অবগত হইবার নিমিত্ত কয়েকটি 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । কৃষ্ণাজী, শিবাজীর স্বদেশাচরাঁগ ও 

স্বধন্ম রক্ষার প্রবল প্রবৃত্তি দেখিয়া মনে মনে নিজের সহিত 

তুলনা কবিয়! অত্যন্ত লজ্জিত হইয়। কহিলেন “আপনি রাজনীতি- 
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বিশারদ, আপনার ন্যায় ব্যক্তি কখন শত্রুর চাটুবাক্যে মোহিত 
হন না, আফজল খা শঠতাপুর্বক আপনার বিশ্বাস স্থাপনের 
নিমিত্ত এরূপ মনমুপ্ধকর কথা কহিয়াছেন, অবকাশ প্রাপ্ত 

হইলে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বিলম্ব করিবে না, অতএব ইহা 

বিবেচনা করিয়া কার্য করুন।” মহাপ্রাণ শিবাজীর চরিজবল 

কৃষ্ণাজী পন্তের স্বদেশান্ুরাগকে উত্পন্ন করিয়া] তাহাকে মিত্রূপে 

পরিণত করিল । 

শিবাঁজী, গোগীনাথ পন্ত নীমক জনৈক বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান 

কর্মচারীকে কষ্চাজী পন্তের সহিত নান! প্রকার উপহার প্রদান 

করিয়া আফজল খাঁর নিকট প্রেরণ করেন. আফজল খা প্রথমতঃ 

ইহাকে আদরের সহিত শ্রহণ করেন কিন্ত যখন শুনিলেন 
শিবাজী তাহার নিকট আগমন করিতে অস্বীকৃত, তখন তিনি 

অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া নান! প্রকার ছর্বাক্য প্রক্নোগ করেন । ভ্ৃৎ- 
তত্রজ্ঞ গোঁপীনাথের আফজল খাঁর বাসন]! বুঝিতে কিছুই বাকী 
রহিল না। পরে কঞ্চাজী যখন আফজল খাকে কহিলেন 

আপনার উপর শিবাজীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আপনার প্রস্তাবে 

শিবাজীর সম্পূর্ণ অভিমতি, এতদূর যখন আসিয়াছেন তখন 
প্রতাপগড়ে আগমন জন্য শিবাজীর একান্ত অনুরোধ ও আমন্ত্রণ 
এবং কাধ্যসিদ্ধির বিষয় বিশেষরূপে কহাতে আফজল খন অব" 

শেষে শিবাজীর নিকট গমন করিতে প্রতিশ্রুত হন। প্রতাপ- 

. গড়ে গমন করিলে শিবাজী অবলীলাক্রমে বন্দী হইবে এইরূপ 

স্তিরনিশ্চয় করিয়া থা সাহেব সসৈন্যে প্রতাপগড়ে গমন করেন। 

শিবাজী প্রতাপগড়ের পাদদেশে আফজল খার অবস্থানের 

জন্য মণিমুক্তরীথচিত শিবির সকল সন্নিবেশিত, পথসকল পরিস্কৃত, 
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মধ্যে মধ্যে তোরণসকল স্থাপিত, এবং পত্রপুশ্পে স্থশোভিত 

করেন। উত্সবের পরিসীম! রহিল না । অদ্য আশ্বন মাসের শুক 

যঙ্ঠী, ভারতের প্রতিগৃহে ছুগতিনাশিনী ছগার বোধন, আজ 

ভারত মহা আনন্দে উন্মত্ত, শক্রমন্দিনী ভগবতীর পুজার জন্য 

সকলেই ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও বলি আহনণে ব্যস্ত। শিবাজী 

মহাশক্তি ভবানীর উপাসক, তীাহারই কপার মহাপশু আফজল 

খ৭ তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত । 

আফজল খা প্রতাপগড়ের পাদদেশে আগমন করিয়। শিবাঁ- 

জীর সন্নিবেশিত শিবিরে অবস্থান করেন এবং শিবাজীকে সাক্ষাৎ 

করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া পাঠান। শিবাজী তাহাকে 

আগমনজনিত শ্রান্তি দূর করিতে এবং পরদিন সাক্ষাৎ করিবার 

জন্য দিন স্থির করিয়া বলিয়া পাঠান। খা, উত্কগ্ঠার সহিত 
রাত্রি অতিবাহিত এবং শক্রপক্ষ হইতে আক্রমণভয়ে সমস্ত রাত্রি 

সৈন্যগণ্কে জাগরিত থাকিতে আদেশ করেন। পর দিবস 

শিবাজী নেতাজী পালকরকে কহিরা পাঠাইলেন, আমি অদ্য 

অপরাহ্ে খার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিব, অতএব 

তোমরা পর্ষতের উপরিভাগে সন্নধ্য হইয়া! থাকিবে, বনের মধ্যে 

স্তানে স্থানে সৈন্য সকল প্তভাবে স্থাপন করিবে । কি গুপ্ত, 

কি প্রকাশ্য, কোন পথই যেন অরক্ষিত না থাকে, মোরোপস্ত 

পেশওয়াকে সসৈন্য কোকনপ্রান্তে সজ্জিত থাকিতে কহিবে। 

যদি আমাদিগের উপর কোনরূপ বিপদাগমন করে, তাহা হইলে 

সঙ্কেত স্বরূপ ছগ্গ হইতে তোপধ্বনি হইবে, তোমরা তাহা! 

শ্রবণ মাত্রেই তত্ক্ষণাৎ চতুদ্দিক হইতে যুগপৎ ষযবনগণকে 
আক্রমণ করিবে। শিবাজী এইরূপে সকল বিষয়ের স্ব্যবস্থ। 
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করতঃ 0ভোজনান্তে আপনার কুলদেবতা ও পিতামাতাকে 

"মরণ করিয়া পদদেশ হইতে গ্রীবা পথ্যন্ত লৌহ পরিচ্ছদে আবৃত 

ও তদুপরি প্রচলিত বস্্ পরিধান করেন, এইরূপ মস্তকেও লৌহ 

(শরম্নাণ আচ্ছাপিত করিগা কটদেশে ভবানী তলবার এবং এক 

হস্তে “বাধনথ”” অপর হস্তে তাক্ষধার কর্তরিকা গুগ্ুভাবে 

স্থাপন করিরা কতকগুলি ধারকরা সৈন্য (কোকনদেশীক়্ সৈন্য), 

সপ্তজী কাবজী এবং জিউমহল। নামক ছুই জন অমিত 

পরাক্রমশালী এবং অন্ত্রবিদ্যাকুশল ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইয়! 

শিবিকা আরোহণ পুর্বক খার সহিত সাক্ষা২ করিতে নিদিষ্ট 

স্থানে গমন করেন । আফজল খা ইতি পুব্বেই বহুসংখ্যক সৈন্য 

লইয়া সে স্তানে আগমন করেন। এই সৈন্য দেখিয়া কৃষ্ণীজী 

ভাঙ্কর আফজল খাকে কহিলেন, এত অধিক পরিমাণে সৈন্য 

লইয়। এস্থানে অবস্থান করিলে শিবাজী কোনরূপ সন্দেহ করিয়। 
চাই কি নাও আসিতে পারেন। বিশেষতঃ তিনি স্বভাবতঃ 

মুসলমান দেখিলে ভাত হন, তাহাতে এরূপ দীর্ঘকায় বলবান 

মূসলমানদিগকে আপনার পার্শখে অবলোকন করিলে সুচারূ- 

রূপে কাধ্য সম্পন্ন হইবার পক্ষে বিদ্ব হইবে । আফজল খ। 

শিবাজীর অনিবাধ্য মৃত্াদশ। উপস্থিত বিবেচন। করিয়া সৈন্য- 

গণকে দূরে থাকিতে আজ্ঞা করিলেন, শিবাজী ধারকরী শৈন্য- 

গণকে পশ্চান্ভীগে পরিত্যাগ এবং শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়। 

জিউমহাঁলা এবং সম্ভতাজী কবজী নামক ছুই জন বলবান 

পুরুষকে সঙ্গে করিয়া পদকব্রজে গমন করেন । আফজল খা দূল 

হইতে তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া পার্শববস্তী ব্যক্তিকে 

জিজ্ঞাস! করেন, ইহার মধ্যে শিবাঁজী কে ? পার্খস্থ ব্যক্তি অঙ্গুলি 

৮ রর" 



শিবাজীর জীবনচ্িতঃ | 

নির্দেশ করিয়। কহিলেন গ্ৰ বে শ্তামকার়, আলানুল্থিত, 

কটিদেশে কৃপাপবদ্ধ, অনতিদীর্ঘকার পুরুষ সকলের অগ্রে আগমন 

করিতেছেন উনিই শিবাজী। অত্যুন্নত প্রকাণ্ড শরীর আফজল 
খা হৃস্বকায় শিবাজীকে অবলোকন পুব্বক ভাহাকে আপনার 
করতলম্থ বিবেচনা করি! প্রন্ুলিত হইলেন । শিবাঞ্জা প্রতায়ঘান 

নিরস্্রভাবে সহচরদ্বয়সহ আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

দরবার গৃহে প্রবেশ করিলেন । আফজল খা ইহাকে আগমন 

করিতে দেখির] স্ব্কণীদ্ধয় লেহন এবং ক্রুরভাবে তাহার প্রতি 
এক দৃষ্টিতে অবলোকন করিরা প্রচলিত প্রথান্ুসারে আলিঙ্গন 

করিবার জন্য নিকট গমন করেন। ভীমকায় আফজল খা 

আলিঙ্গন কালে শিবাজীর মস্তক হস্তপাশে দৃট়াবদ্ধ ও 

তড়িতবেগে যমদাড় * কোবমুক্ত করিয়া আঘাত করেন কিন্ত 

1শবাজীর বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ আবরণে তাহা আহত হইয়া ঝন বন শবে 

প্রতিহত হইল ; শিবাঁজীও নিমেব মধ্যে দক্ষিণ হস্তস্থ বাঘনখ 1 
তাহার উদরমধ্যে বিদ্ধ করিয়। অন্তর সকল বহিগত এৰং তড়িত- 

বেগে বাম হস্তস্থ বিচবিয়। £ হৃন্দেশে বিদ্ধ করেন। আফজল খাঁ! 

শবাজীর প্রথম আঘাতেই সাংঘাতিক আহত হইয়া “মলুম 

পরম, রক্ষা কর রক্ষা কর”” বলিয়া ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ 
£রেন। আফজল খার চীত্কার শব্দ শুনিয়া সৈয়দ বণ নামক 

শাঠান এবং গোবিন্দ পন্ত নামক জনৈক ব্রাক্গণ কর্মচারী 
ঠাহার মাহাারে 15 করেন ও ইহা দেখিয়? সম্ভাজী, 

্ এ যমদংই? স্তাৎ। রা, বা, কোশ বৃহৎ তরবারি বি 

ণ ইহা বাসর নখাকুতি। 

& বুশ্কের ন্যায় কত্তুরিক1] বিশেষ । 



সপ্গুম অধাহ। ৮৭ 

কাঁবদী ও জিউমহালা! শিবাঁজীর নিকট গমন করেন। সৈয়দ 

শিবাজীর উপর অস্ত্রচালনা করিতে উদ্যত হইলে পশ্চাৎ ভাগ 

হইতে লম্ভাঁজী লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন 

এবং এক আঘাঁতেই তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করেন 

শোবিন্দ পন্তও শভরুবারি নিক্ষাসিত করিয়! আক্রমণ করিতে 

'আসিলে সম্ভাজী কহিলেন "তুমি ত্রাহ্মণ, এজন্য মহারাজা 

নিকট অবধ্া অত এব প্রাণ লইয়া! গৃহে গমন কর”? ইত্যবসতে 

জিউমভালা পশ্চাৎ ভাগ হইতে তাহাকে ধৃত করিয়া তরবানি 

'কাড়িষা লইয়া ছাড়িয়া দেন। ইহা লিখিতে অনেক সময় 

আতীভ ভইল কিন্তু ষ্টহা নিম্পন্ন করিতে এক সুছুর্ডেরও অধিক 
সময়ের আবগ্তক ভয় নাই | 

শিবাজী শক্র বিজয় করিয়া দ্রতবেগে নির্বিদ্বে দুর্গমধ্ে 

উপস্থিত হইয়া তোঁপধ্বনি করিতে আদেশ প্রদান কষেন। 

অনা ১৫৮১ শক * বিকারী নাম সম্বংস্র আশ্বিন মাস শুক্রুপক্ষ 

সপুমী তিথি শুক্রবার ভারভের নানাস্তানে ভক্তগণ নানাপ্রকাহ 

ললি প্রদান করিয়া ভক্তবাঞ্! পরিপূরক মহামায়ার পুজা 

করিতেছেন । এ সকল পুজক একদেশী ও আপন.আপন অভীষ্ট 

সাধনার্থে ষত্ববান, কিন্তু মহাভাগ, পরম কারুণিক শিবাজীর 

জদর সমগ্র ভারতের জন্য চিন্তিত, দারিদ্রাভার প্রপীড়িত তাঁরভ- 

বামীর দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়! 

জগজ্জননীর পুজাঁয্স শরীর উতসগ করিতেছেন। বলিপ্রিয়া 

ভগবতীর তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত শিবাঁজী আজ স্বহস্তে শক্রুশির 

ভগবতীর পদতলে সমর্পণ করিলেন । শিবাজী, এই ঘোরতর 

ক্ষ ১৬৫৯ 2াত। 



৮৮ শিবাজীর জীবনচপ্রিত * 

উতৎ্ককট তপস্যার ফল একাকী ভোগ করিবার জন্য সাধনা 

করেন নাই, তিনি সমগ্র ভারতের জন্য এ উগ্র তপস্যা করিয়া 
ছিলেন । ইহার ফল এক সময়ের জগ্ সীমাবদ্ধ ছিল এরূপ নহে । 

আজ ঘে আমরা হিন্দু বলিরা গৌরব করিতেছি যদি শিবাজী 
এরূপ তপস্তা। না করিতেন, এরূপে শক্রশির বলি প্রদান করিয়া 

মহাশক্তির পুজা না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভাগাচ 

অন্যপ্ূপে আবর্তিত হইত। ভক্তবৎসল মহামায়ার অপার কৃপা, 

এ ক্ুপা কোন জাতিমধ্যে আবদ্ধ নহে ! কি ব্রাঙ্গণ, কি ক্ষত্রিয়, 

কি বৈশ্ঠ, কি শুদ্র, এমন কি দানবগণের প্রতিও তাহার অপার 
রুপা কুষ্টিত নহে। যিনি তাহার সাধনা করেন, তিনিই অপ।র 

শক্তি ও অশ্বধ্য লাভ করিতে সমর্থ হন । 
শিবাঁজী ছূর্গমধো গমন করিয়াই তোপধ্বনি করিতে 

অংজ্ঞা প্রদান করেন। তাহার শব্দ শ্রবণ করিয়াই নেতাঁজী, 
মোরোপন্ত, প্রভৃতি বীরগণ কিহ্যৎবেগে যুগপৎ চতুর্দিক হইতে 

যবন সৈনোর উপর আক্রমণ করিলেন । মুসলমানগণ অকশ্মাৎ 

আফজল খাঁর মৃত্যু সংবাদে স্তন্তিত, তদনন্তর ঘৃগপত চতুদ্দিক 

হইতে শক্রকর্ঠক আক্রান্ত হইয়া বিশ্ুঙ্খল হইয়! পড়িল । 

রাত্রি আগমনেও বুদ্ধের বিরাঁম নাই, ছুই প্রহর ভীষণ যুদ্ধ করিয়া 

শিবাঁজী জয়লাভ করিলেন । মুসলমান পক্ষীন্ন বহুসংখ্যক সন্ত্রস্ত 

ব্যক্তি এবং আরব, রোহিল।, পঠান প্রভৃতি নাঁনা জাতীয় সৈন্য 

নিহত হন । আফজল খার পুত্র, ফজল মহম্মদ বিন অফজলসহ 

অনেক মুসলমান সন্বান্ত ব্যক্তি এবং ঝুঁজারাঁও ঘাড়গে, কম্বাজী 

ভৌঁসলে প্রস্ততি হিন্দু কর্ম্মচাঁরীগণ বন্দী হন। শিবাজী যুদ্ধে 
জয়ল[ভ করিয়! ৬৫ হস্তী ৪০০০ ঘোটক, ১২০০ উত্ী, ২০০০ বস্ত। 

! 



সপ্তম অধ্যায় । ৮৯ 

কাপড়, ৭০০০০ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য মিলিত দ্রব্য, এতদ্বা- 

তীত বহুল পরিমাণে যুদ্ধোপষোগী বন্দুক কামান তলবার প্রভৃত্তি 

ভ্রধ্য প্রাপ্ু হন । 

শিবাজী বিজয় প্রাপ্তির পরেই ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পরম 
উতৎকন্ঠিতা মাতার নিকট রাঁজগড়ে বিজম্ব সংবাদ প্রেরণ 

করিলেন । বীরমাতা। জিজাবাই পুত্রের বিজয়-বার্তী শ্রবণ করিরা 

প্রত্যেক দেবালয়ে পূজা প্রেরণ এবং অনাথ, দরিদ্র, এবং ব্রাহ্গণ- 

গণকে যথেষ্ট পরিমাণে ভোজ্য বক্র ও অর্থ প্রদান করিলেন। 

অদ্য হইতে শঠতা পুর্ববক সম্ভীজীর মৃত্যুজনিত ছুঃখ তাহার 

অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। 

শিবাজী যুদ্ধনিহত ব্যক্তিগণের যথারীতি সকার করিবাৰ 

জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া লোক প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধ 

নিহত শক্রপক্ষীয় বীরগণ এখন আর তাহার শক্র নহে । শিবাজা 

স্বয়ং আগমন করিয়া অতি সমারোহ পুর্ধক মুসলমান সেনাপতি 

আফজলখার সমাধি প্রদান করেন। এখনও প্রতাপগড়ের 

সানুদেশে তাহার সমাধি পথিকগণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ।* 

নিহতব্যক্তির স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, আহত ব্যক্তিগণের চিকিতসা 

সেব। ও শুশ্রধার সুব্যবস্থা এবং তাহাদিগকে ৫০ হইতে ৫০০ 

শত টাক পর্য্যন্ত পুরস্কার প্রদ্দান করিলেন । যুদ্ধস্থানে যাহার! 

বিশেষরূপে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে 

হস্তে বলয়, কণ্ঠে মাল!, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, পদোন্নতি প্রভৃতি 

নানা প্রকার পুরস্কার প্রদান করিয়া উৎসাহ বদ্ধন করেন । 

* প্রতি বৎসর মাঘ মাসে প্রতাপগড়ে বাধিক উৎসব হইলসাখাকে। এ 

সময় শিবাজীর প্রতিমুস্তি পান্ধী করিয়া এই কবর পধ্যন্ত আনীত হয়। 
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শিবাজীর যুদ্ধ-বন্দীর প্রতি সদ্যবহার চিরপ্রসিদ্ধ। থে 

সময়ের কথা আমরা কহিতেছি সে সময় জনসাধারণ শক্র 

হস্তগত হইলে তাহার প্রতি নিষ্টুরব্যবহাঁর অনুষ্ঠান জন্য 

আপনাকে নিন্দনীয় বিবেচনা করিতেন না. এপ সময়ে শত্রুর 

প্রতি সন্যবহার সামান্য প্রশংসার কথা নহে । শিবাজী যদ্দ- 

ধৃত বালক, ব/লিকা, যুবতী, বুদ্ধ, বুদ্ধ! প্রভৃতিকে অত্যন্ত সমাদর 

করিতেন । এ যুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি বন্দীরুত হন, তাহাদিগের 

পদমর্যাদা অনুসারে বক্র, অর্থ ভোজ্য অশ্ব প্রভৃতি প্রদান ও 

গ্রশংস! পুব্বক বিদায় প্রদান এবং যিনি তাহার অধীনে কার্য 

করিতে প্রার্থনা করেন তাহাকে উপযুক্ত কাধ্য প্রদান করিয়। 

সম্পানিত করেন । হিন্দু কন্দীদিগের মধো ঝুঁজারাও সহ সাহা- 

জীর বিশেষ বন্ধুত্ব থাকায় শিবাঁজী তাহাকে আপনার নিকট 

রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন । ইহাতে ধর্মভীরু 

ঝু'জারাও কহেন “ যাহার অন্নে শরীর বদ্ধিত হইয়াছে, বিপদ 

কালে তাহাকে পরিত্যাগ করিলে অধর্থগ্রস্ত হইব। আমর! 

যথাঁক্স যে ভাবে থাকি ন। কেন, তোমাকে আমরা প্রাণের সহিত 

আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি যে গোত্রাঙ্গণ ও বর্ণাশরম ধর্ম রক্ষার 
জন্য মহদ্বত অবলম্বন করিয়াছ, ঈশ্বরের কপায় অনতিবিলঙ্ষে 

ইহ! উদ্যাঁপন কর।” শিবাজী তাহাকে বন্ৃমূল্য বন্ত্রাদদি উপ- 
ঢৌকন প্রদান করিয়া সৎকার পুর্র্বক বিদায় প্রদান করেন। 

আফজল খাঁর নিধন জন্য কতকগুলি অবিদিত-তন্ব ও 

একদেশদর্শী লেখক শিবাজীর উপর বিশ্বাসঘাতকতা দোষ 

আরোপ করিয়া থাকেন। আফজল খা! প্রথম হইতেই 
শিবাঁজীকে ছলনা পুর্বক হস্তগত করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু 
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শিবাজীর নিকট সে সমন্ত মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন ভয়। শিবাজী 

কৃষ্ণাজী পন্তের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আফজল খার 

হৃদগত ভাঁব অবগত হইবার জন্য গোপীনাথ পন্তকে প্রেরণ 

করেন, কিন্ত এখানেও শিবাঁজী তাহার কুটিলতা অবগত হন। 

শিবাঁজী বিজাপুরবলে বলীয়ান হইবা মোগলগণকে দাক্ষিণাতা 

হইতে দূরীভূত করিবার বাসনা মনে মনে পোষণ করেন, 

এই জন্য তিনি আফজল খাঁর কুটিলতা অবগত হইয়াও 

আপন চরিতবলের উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়া! ভাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং ভাহারই প্রস্তাবে তাহাকে 

সম্মত করিতে প্রয়াস পান। শিবাজীর এরূপ বিশ্বাস ছিল 

যে তিনি একবার যাহার সহিত আলাপ করিবেন সে শক্র 

হইলেও তাহাকে মিত্রূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন । শিবাজী 

আত্মরক্ষার জন্য গুপ্তভাবে সশক্ত্র হইয়া গমন করেন, যদি এরূপ 

ভাবে তিনি গমন না করিতেন তাহা হইলে কি আফজল 

খার হস্ত হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাইতেন ? শিবাজী খার 

অভিপ্রায় সম্যকরূপে অবগত হইয়াও যদি আত্মরক্ষার জন্য 

সশম্ব হইয়। না যাইতেন তাহা হইলে তিনি অদুরদরশশী ও নীতি- 

শান্ত্রানভিজ্ঞ বলিয়। অভিহিত হইতেন সন্দেহ নাই । আফজল 

খ বাস্তবিকই যদি সন্ধি না করিয়া শিবাঁজীকে বন্দী করিবানু 

চেষ্টা পাঁন, তাহা হইলে তাহার বাসন! ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত 

চতুর্দিকে সৈন্যসকল ঘুদ্ধসক্জায় সজ্জিত করিয়া রাখেন ইহাতে 

শিবাজীর দূরদর্শিতাই প্রতিপন্ন হয়। শিরজীর যদি বিশ্বাস. 
ঘাতকতা করিবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে তিনি রাত্রি- 

কালে শক্রগণকে আক্রমণ করিয়া! সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে 
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সমর্থ হইতেন। এ সময় তাহার নিকট সৈন্যবল নিতান্ত কম 

ছিল না। শিবাজীর হৃদয় যদি কপটতা দোষে দূষিত হইত, তাহ। 

হইলে তিনি যুদ্ধবন্দী মুসলমানগণের প্রতি কখনও সদ্ধবহার 
করিতেন না, কপট হৃদয়ে মানবজাতির উদার বৃত্তি সকল 

কখনই বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। আফজল, খা যদি কুটিলত! 

পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিতেন, তাহ! 

হইলে সৈন্যগণসহ তাহাকে অকালে ধমসদনে কথনই গমন 
করিতে হইত না। 

ক্ষিপ্রকারী শিবাজী বিজয় প্রাপ্তির পর জয়মদে মগ্ন হইয়! 

বৃথা সময় অতিবাহিত করিবার লোক নহেন। তিনি নেতাজীকে 
সাতারার অন্তর্গত পস্থাল ও পবনগড় হস্তগত করিবার জন্য 

ত্বিত বেগে গমন করিতে আজ্ঞা করেন। দহাতোগ্ডের মৃত্যুর 
পর ইনি অশ্বারোহী সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। নেতাজী 

অসামান্য শৌধ্য ও বুদ্ধিবলে অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত ছুর্গদ্বয় 

অধীনে আনয়ন করেন। 

আফজল খার মৃত্যুর চতুর্থ দিবস পরে বিজাপুর সৈন্যের 

সম্পূর্ণ পরাভব-সংবাদ বিজাপুর দরবার অবগত হন। আফজল 

খার মৃত্যু ও পরাজয় সংবাদে বেগম সাছেব ও আলি আদিল স! 

এব্দপ অধীর হইয়াছিলেন যে দিবসত্রয় তিনি দরবারগৃছে পদা- 

পণ করেন নাই। সব্বদাই নির্জনে অবস্থান করিয়া “পরমেশ্বর 

বুঝি বা মুসলমান রাজ্যের উচ্ছেদ বাসনায় শিবাজীকে স্ষ্টি 

করিয়াছেন”, এইপ বিলাপ করিয়। সময় যাপন করিতেন। 

শিবাজী ছর্গের পর হুর্গ জয় করিতে আরম্ভ করাতে মুসলমান- 
গণের হৃদয়ে ঘোর নৈরাশ্য আসিয়া অধিকার করিল। শিবাজীর 
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নামের প্রভাবে তাঁহাদিগের দঙকম্প হইতে লাগিল। শিবাঙ্গী 
স্বয়ং মবলা টসনা লইঘা মুসলমানগণ কনক স্থরক্ষিত বসন্ভগড 

পরাজয় করেন, ইহাতে মনলাগণ অসাধারণ ক্েশসহিষু্তা ৪ 

শৌধা প্রদণন করিয়া মুসলমানগণকে ব্যামোহিত করেন? 

শিবানী ছগের পর ঢুগ, দেশের পর দেশ জয় করিতে করিতে 
কষ্ণানদীর তীর পধ্যন্ত লীজা বিস্তার করেন ; স্তানে স্তাঁনে আাজা 

রক্ষার নিমিভড সৈন্য স্তাপন ও স্রশঙ্খলা সহকারে রাজা শাসন 

করিবার জন্য উপযক্ক কন্মচারী নিয়োগ করিয়া বুসংখাক সৈশ্গ 

লইয়া বিজাপুর রাজধানী পর্ধাস্ত গমন করেন, ইভাঁতে শিলাজী 

বভল পরিমাণে বভমুলা বিজয়লব্ধ দবা প্রাঞ্চ হনা প্রশ্ঠাগমন 
কালে শিবাজী ব্াঙ্ষণা ও বিশালগড নানক দুটি অতি দ্র ভগ 

'অবলীলাক্রমে পরাজয় করেন, ইহাতে সম্যার্দি পর্ন সঙ্ীপ- 

বন্তী ভূভাগ তাহার হস্তগত ভর । শিবাজী ফাল্গনমাসের প্রারঙ্গে 
অর্থাৎ ১৫৮২ শকের * প্রথম হাগে নেতাজীকে বিজাপুর খদ্, 

পরিচালনের নিমিত্ত রাখির! স্য়ং রত্রাগিলির আন্তর্পত রাজাপুর 

আক্রমণ এবং সে প্রদেশের হিন্দরীজগণকে, বিজাপুরঘদ্ধে ভীভ'র 

প্ররতিপক্ষতা করার জন্য সম্পূর্ণদ্রপে পরাস্ত করেন। ইহ্থাদিগের 
সভিত ঘুদ্রকালে শিবাজীর বালাসহচর বাজীফসপলকর অসাধারণ 

শরতা প্রদর্শন পুর্বক নিহত হন। শিবাজী ইহার আম্মজগণকে 

পুলর্রিশেষে শ্েহ ও প্রধান প্রধান কার্ধাভার দিয়া সন্মানিত 

করেন । শিবাঁজী হিন্দরাঁজগণকে বাংসরিক কর প্রদানে জীকুত 

এবং ভবিষ্যতে হিন্দরাঁজবিরুদ্ধে মসলমানসহ মিলিত হইয়া অস্ 
ধারণ যাহাতে না করেন সে জন্য প্রতিজ্ঞান্থত্রে আবদ্ধ করেন। 

1 
সং শত ১৬৬০ 

খু 
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বিভা দরবার, শিরাঁজীর রদ্রাগিরি প্রান্তে জয়লাঁভের 

কথা শুনিয়! অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত তন। শিবাজীর অনুপস্থিতিতে 

ইহারা বল পরিমাণে সৈনা সংগ্রহ করিয়া রাঙ্গণা ও বিশালগড় 

পুনরধিকারের নিমিত্ত প্রাণপণে প্রধত্র করে কিন্তু শিবাজীর 

বণনিপুণ মবলা সৈন্যের অতিমান্ুৰ বীরত্বে তাহার! সম্পূর্ণ 

বপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে । শিবাজী একথা শ্রবণ 

করিয়া নক্ষত্রবেগে বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তাহার 

প্রচণ্ড আক্রমণে বিজাপুর রাঁজ ব্যতিবাস্ত হইয়া পড়িল। খবাঁস 

খব শিবাজীর গতি রোঁণ করিবার নিমিত্ত দশ সহঅ সৈন্য 

লইয়া! অগ্রসন হন। শিবাজী গমন কালে বাজী ম্যোড়ফড়ের 

জন্মতৃমি মর্দোল নামক গ্রাম আক্রমণ করেন। ঘোঁড়ফড়ে 

খবাস খার নিকট ভইতে কিয়দশ সৈন্য লইয়া পুত্র কলত্র 

রক্ষার্থে যধোল আগমন করেন। শিবাঁজী ঘোরতর যুদ্ধে পিতৃ- 

শক্র ঘোড়ফড়েকে নিহত করিরা বিজাপুরসৈন্য সম্পূর্ণরূপে 

পরাস্ত করেন। খবাস খণ এ পরাজয়বার্ভী অবগত হুইয়! যুদ্ধ- 

সঙ্ল্প পরিত্যাগ পুর্বক বিজাঁপূরে গমন করেন । বিজ্ঞাপুররাজ 

অনন্যোপায় হইয়া শাঁছাজীকে শিবাঁজীর নিকট প্রেরণ পূর্বক 

সন্ষির প্রস্তাব করির1 পাঠান । এ বিষয় আমরা অধ্যায়াস্তরে 

সবিশেষ বর্ণন করিব। শিবাক্জী এই ঘোরতর যুদ্ধকালে প্রতাপ- 
গড় ছুর্গেরমধো ভগবতী ভবানীর ভব্য প্রতিমুন্তি সংস্তাঁপন করেন । 

বর্তমান কালে ইহ] তীর্থস্থলরূপে পরিণত হওয়ায় শত শত যাত্রী 

দেবদশশনে গমন করিয়া থাকেন। সুম্মদর্শী শিবাজী যৎকালে 

রত্বাগিরি প্রদেশে যুদ্ধনিযুক্ত ছিলেন, সে সময় তিনি পট্টুগীজ- 
গণকে নৌবলে বলীরান এবং আপনাকে একেবারে নৌবল বিহীন 



সপুম অধ্যায় । ৯৫ 

দেখিয়াছিলেন, কালে  ইহানিগের সহিত হত খুদ্ধকালে আপন স্বস্থ 

রক্ষা করিবার জন্য নৌবল স্থাপন করিতে বিশেষন্ূপে দনো- 

নিবেশ করেন । তাহার রাজ্যে এবিবদের উপাদান অভাব 

ছিল না। কোকনপ্রান্তের ধাবরেরা স্থশিক্ষিত হইলে পূথি- 

বীর অপর কোন নৌসেনা অপেক্ষা নিক হইবে না, ইহারা 

কন্মঠি, বলবান, সমুদ্র-বিচরণশাল, নৌকাচালন-দক্ষ ও পাহসী। 

ইহারা হিন্দু ও মুসলমান ভেদে জাতিদ্বয়ে বিভক্ত। শিবাজী 

বর্ণ ভেদ না করিয়া ইহাদিগকে নৌসেনা শ্রেণী মধ্যে সন্নিবিষ্ট 

করেন। অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবধান সকল 

প্রস্তত হইতে লাগিল ।* অল্প দিনের মধ্যেই তাহ! যুদ্ধোপযোগী 

দ্রব্যে পূর্ণ এবং কোলাবা তাহার নৌসেনা অবস্থানের প্রধান 

স্থল হইল । এসময় ইঘুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে পটুশীজেরা 
ভারত বাণিজ্যে প্রাধান্যলাভ করেন। শিবাজী ইহাদিগের রাজ্য 

আক্রমণ বা বাণিজ্যে বাধা প্রদান করিবেন না একবপ নিয়মে 

আবদ্ধ এবং পটু'গীজেরাও বন্দুক কামন বারুদ প্রতৃতি যুদ্ধোপ- 

যোগী দ্রব্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন ।? তীক্ষ দৃষ্টি শিবাজীর 
অতিমান্থুষ অধ্যবসায়ে হিন্দবিজয়বৈজয়ন্তী ভারত -সমু্রবক্ষে 

উড্ভীয়মান হইল। আধুনিক ভারত-ইতিহাসে ইহার ন্যায় 
পবিত্র দিন আরকি আছে? 

সপ্প। ২০০ পাপী শশী শিশিশটিটপস্পাীপাশাাটশীপিীটা পিক শীা্াীটিপিশিশিশাাী 

* গুরাঁও, তরী, গলবোত ছুবারে, শিহাণে পগার, মচবে, বভোর, 

তিরকটী, পাল ইত্যাদি শ্রেণীর পঞ্চশত অর্ণবযান নিন্দা করেন। 

4 লন্নট। উত্তম কামান উপযুক্ত পরিমাণে বারুদ গে।ল! প্রভৃতি এবং 

বিদেশীয় বহুমুলয ছুর্লভ পদর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হন। 



অফ্ম অধ্যায়। 

নহাভাগ রঞ্জিত সিংহ, নেগোলিরন প্রস্থতি বীরপুক্ষগ 
বদি সংচরবিহীন হইয়া কাব্যক্ষেত্রে অধভীর্ণ হইতেন তা; 

হইলে কি লোকোত্তর কাধ্যনকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন 

এ প্রশ্নের ছুই প্রকার উত্তর বিদ্বানগণ প্রধান করিয়া থাকেন 
প্রথম, পরমেশ্বরই সেই মহাভাগ পুরুষবৃন্দের কাধ্যসকল স্ুচার 
রাপে নিব্বাহ করিবার নিমিত্ত অসাধারণ গুণসম্পন্ন সহায়সকত 

প্রেরণ করিয়া! থাকেন, অপর কেহ কেহ কহেন পরমেশ্বর 

লোকোন্তর মহাভাগ পুরুষগণকে এরূপ গুণশাঁলী করেন থে 
তাহারা যাহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন সেই ব্যক্তিই 
অসাধারণ কাধ্য করিতে সমর্থ হয়। উত্তরুদঘ্ই যুক্তিযুক্ত 
এবং হদর়গ্রাহী। আমরা অগ্রে পরম পুজনীয় রামদাস স্বামীর 
নাম উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ন্যায় মহাপুরুষ ভারতে বহুকাল 
জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহারই শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শিবাজী 
পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ হইয়াছেন । 

মন্থষ্য মাত্রেরই জীবন, নৈতিক এবং আধ্যান্মিক ভেদে 
দ্বিবিধ। শিবাজীর নৈতিক-জীবন অন্য কোন মহাস্মা অপেক্ষা 
অপরুপ হইতে পারে কিন্ত তাহার উভয় জাবন একত্রিত করিলে 
তিনি ভূতপুর্ব মহাস্মাগণ অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেঠ। এমন 
কি নেপোলিয়ন, সীজার, হানিবল, আলেকজেগ্ডাঁর প্রভৃতি 
অপামান্য পুরুষবুন্দের তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না । 
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৮ শাপিলাপিিপিশীীতী শি কা 

ইইদিগের আধ্যাস্সিক-জীবন মৃত প্রার ছিল বলিলেও অভ্রাক্তি 
হয় না। ইহাদিগের লক্ষ্য সাংসারিক কার্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
আপনাপন সাংসারিক কাধ্যের বহিভাগে ইহাদিগের দৃষ্টি গমন 
করিত না। নেপোলিয়ান সেণ্ট হেলেনায় বসিম়্া পুরাকালীন্ 

যোদ্ধাগণের সহিত স্বীয় শৌধ্যের তুলন! এবং আপনার রাজ- 
কাধ্যের সমালোচনা করিয়া সময় যাপন করিতেন। সীজার 
সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের আধিপত্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাহ। 

অক্ষুপন এবং স্ববংশে রক্ষণ চিন্তার মগ্র থাকিতেন। হানিবল 

জন্মভূমি-পরিত্যক্ত হইয়াঁও স্থীয্ন প্রভুত্ব সংস্থাপনের নিমিত্ত 

রোম সাম্রাঙ্গোর বিরুদ্ধে অলীক স্বপ্ন সন্দশন করিরা সমন্ব 

অভিবাহিত করিতেন। জগদ্বিজেন্তা স্বল্নানু আলেকজেপ্ডার 

শেষকালে অত্যন্ত ইন্দ্িপরায়ণ হুইনা মানবলীল। সম্ধরণ 

করেন৷ শিবাজী যেরূপ, এই নশ্বর পার্থিব রাজ্যলাভের জন্ত 

যন্রবান ছিলেন ; সেইন্ূপ পরম মুক্তি-রাজ্য প্রাপ্তি জন্য একাগ্র- 

মনা ছিলেন। তাহার ঈশ্বরভক্তি প্রগাটঃ তাহা কখন রাঁজ- 

নৈতিক জীবনের প্রবল বাত্যান্স বিচলিত হয় নাই। দাঁদোজী 

কোঁগুদেবের রমণীয় উপদেশাঁবলী শিবাজীকে বাল্যকাল হইতে 
ঈশ্বরপরায়ণ করিয়াছিল । ্ 

প্রাচীন মহারাস্থীষ পুস্তকে এপ লিখিত আছে, এক দিন 

শিবাজী কোন কার্য্যোঁপলক্ষে মহাড়ে গমন করেন, ততৎকালে 

এক জন বন্দনীয়-চরিত্র সন্ন্যাসী ফ্বোপাখ্যান কথ। কহেন। 

শিবাজীর একটি বিশেষ নিয়ম ছিল, সমীপবর্তী কোন স্থানে 
ঈশ্বরকথা হইলে তাহা! শ্রবণ করিয়া অন্য কাধ্য করিতেন। 

তদনুনারে তিনি সন্যামীর কথা শুনিতে গমন করেন। সন্্যাপী 



৯ শিবাঁজীর জীবনচরিত | 

ঞ্বচরিত্র কহিতে কহিতে নারদ কর্তৃক “ঞ্ুব উপদেশ”? 

বিষয়টা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা করিতে করিতে 

কছেন “মনুষ্য যে কোন কাধ্য করুন না কেন, সকল 

বিষয়েই গুরুর আবশ্যক, বিশেষতঃ প্রশিক তন্ব গুরুর কুপা 

ব্যতীত কখনও অবগত হইতে পার! যায় না, ইহার পথ অতীব 

গভীর ও ঘোর তমসাচ্ছন্ন ; গুরুরূপ আলোক ব্যতীত ইহার 

অন্ধকার কখন বিদুরিত হয় না”, শিবাঁজীর হৃদয়ে কথাগুলি 

বরের ন্যায় ভেদ করিল, মনোমধ্যে অসীম অশান্তি আসিয়। 

আন্দোলিত করিতে লাগিল, তিনি আপন অবস্থা অন্ুদিন অন্ধু- 

শীলন করিতে লাগিলেন । শিবাজী রাজগড়ে প্রত্যাগমন করিয়! 

রাজকাধ্যের পর শুরুনির্বাচন চিন্তা নিমগ্ন থাঁকিতেন । শিবাজী 

একদিন যোগশক্তিকে একীভূত করিয়া ধ্যাননিমগ্ন হন। এমত 

কালে তাহার মুখ হইতে ভগবতী কহিলেন “শিব্বা গুরুর জন্য 

চিন্তাকুল হইও না; রামদাস স্বামী গুরুর উপবুক্ত ব্যক্তি, তুমি 

তাহাকে গুরুপদে বরণ কর ।”” শিবাজী এই ঘটনার পর হইতে 

রামদাস স্বামীর তশ্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। রামদাস স্বামী এক 

স্থানে নিয়ত কাল অবস্থান করিতেন না, সর্বদা ইতস্ততঃ 

শিষ্যগণ সহ ভ্রমণ করিয়া বর্ণাশ্রম ধন্ম পরিপালনের নিমিত্ত 

বর্ণচতুষ্টয়কে গ্রীতিভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন; এই 
মহান্ভাব মনীধির প্রীতি মনুষ্য সমাজ মধ্যেই জাবদ্ধ ছিল এমত 

নহে; ইতর জীবজস্তর প্রতি তাহার অসীম স্নেহ, ইনিই যথার্থ 

বিশ্বপ্রেমিক পদের উপযুক্ত পাত্র । ভগবান রামদাস স্বামীর, 
তপ্তকাঞ্চননিভ কান্তি, উন্নত ললাট, বংশীর ন্যায় নাসিকা।, 

পদের ন্যায় প্রস্ক,টিত চক্ষুদ্বয়, মন্তকোপরি পরিশোভিত পিঙগল 
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জটাজুট, হস্তে কমগুলু, কৌপিনবদ্ধ কটিদেশ, এরূপ সৌমামুক্তি 
দর্শন করিলে পাষাঁণ-হৃদয়েও তক্তিরসের আবির্ভাব হইয়া থাকে | 

শিবাজী বহু অন্বেষণের পর স্বামীর দর্শন লাভে কতক্কতার্থ 

হইয়! সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্বক বিনীতভাবে শিষ্য হইবার জন্য 
বহুদিন প্রার্থনা করেন, রামদাঁস স্বামী তাহার বিনত্্র ব্যবহারে 

প্রসন্ন হইয়া তাহাকে শিষ্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৫৭১ 
শকে * বিরোধীনাম সম্বংসরে বৈশাখ শুর নবমী তিথি বুহস্পতি 
বার দিবসে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ক্রমের সময় শিবাজী মন্ত্র গ্রহণ 

করিয়! দীক্ষিত হন । রামদাস স্বামীর মন্ত্র এক মুহূর্তের কয়েক 
কথায় সমাপ্ত হয় নাই, তাহার উপদেশাবলী শিবাজীর নিকট 

আধ্যাত্সিক রাজ্যের দ্বার উদঘাটন করিয়া দেয়। দ্বারকদ্ধ 

গৃহের ক্ষুদ্রতম ছিদ্র দিয়! হৃ্র্যরশ্মি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে 

সেই রশ্মিমধ্যে যেরূপ সুসক্ম পরমাণু সকল দৃষ্টিগোচর হইয়। 
থাকে, সেইনূপ বরামদাস স্বামীর অল্পাক্ষর বাক্য সকল ঘোর 

অজ্ঞান তমপাচ্ছন্ন সংসারমধ্যে স্বীয় কর্তব্য কন্দম সকল শিবাজীর 

চক্ষে ভাসমান করিয়া দিল। শিবাজী বুঝিলেন নিস্বার্থভাবে 

কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করাই পরম ধর্ম এবং স্বর্জনক। যে 
সকল মুড স্বার্থহানি হইবে বিবেচনা করিয়া কর্তব্য কর্ম করণে 
বিরত অথবা উদাসীন থাঁকে তাহারা সংসাঁরমধ্যে ঘোরতর 
পাপী, তাহারাই যথার্থ শ্বধন্্ন ও স্বদেশদ্রোহী। শিবাজীর দৃঢ় 
প্রত্যয় হইল যে ধর্ম ও স্বদেশকে বিদেশীগণের অত্যাচার হইতে 

রক্ষা করা মন্ুষ্যমাত্রেরই একমাত্র কর্তব্য কর্্ম। যিনি আপন 

ঞ থু ১৬৪৯ । 
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কর্তব্য কন্ম করিতে বিরত তিনি অস্তে নিরম-প্রাপ্তি এবং 

অকীন্তি লাভ করিস! থাকেন । 

ত্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টক্র তত দিন পর্যন্ত আপন আপন কর্তব্য 
কর্ম অবশ্ত কর্তব্য এবং না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে 

হইবে এইরূপ বিবেচনা না করিবেন--তত দিন ইহারা মুখে 
উদ্দীপনাপুর্ণ যতই কেন বাক্য বলুন না, বাস্তবিক পক্ষে তত 

দিন সমাজ বা দেশের কোনই উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। 

রামদাস স্বামী নীতি শাস্ত্রের এইরূপ নানা প্রকার হিতকর 

কথা শিবাজীর হৃদয়ে দৃটরূপে অঙ্ষিত করেন । স্বামী কেবল 

নীতি শান্তর বিষয়ক উপদেশ দিয় বিরত থাকিতেন এরূপ 

নহে পরজ্ত যোগশান্সের নানা প্রকার গোপনীয় উপদেশ প্রদান 

করিয়! ঘশিবাজীর যোগশক্তির বহুল পরিমাণে উৎকর্ষ সাধন 

করেন। যাহার আদর্শ-চরিত্র ও উপদেশ শিবাজীর জীবনের, 

উপর অসাধারণ প্রভৃতা স্তাপন করিয়াছিল, ধাহাঁর চরণতলে 

শিবাজী রাজ্যেশর্ধ্য সমস্ত অর্পণ ও কৌপীন ধারণ করিয়া ভিক্ষা- 

ব্রত অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ধিনি গৈরিক 

বসনকে ভারতের জাতীয় পতাকা বলিয়া অভিহিত করেন. 

এবং যাহা এখনও মহারাত্্বীয় রাজ্যে উড্ভীয়মাঁন হইতেছে, 

আমরা সংক্ষেপে সেই বন্দনীয়-চরিত্র রাঁম দাস স্বামীর বৃত্তান্ত 

বিবৃত করিতেছি । 

ইনি গোদাবরীর তটোপরি জাম্বব নামক গ্রামে ১৫৩০শকেন্ 

কীলক সন্বংসরে চৈত্র শুক নবমী রবিবার দিবসে জন্ম গ্রহণ 

করেন। ইহার জন্ম সন্ধপ্ধে মহারাস্থরীয় প্রাচীন পুস্তকে একব্গ 
সা খু ১৬১৮] 

টি 

| 
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কথা কথিত আছে যে, এক দিবস ইহার পিত। ্ুর্ধ্যাঁজী পন্ত 
০কোন যজ্ঞ সমাধা করিয়া যে সময় পুর্ণাহুতি প্রদান করিতে 

গমন করেন, সেই সময় এক জন ব্রাঙ্গণ তাহার নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হন এবং বর গ্রহণ করিতে অন্তরোধ করেন। ক্কধ্যাজী 
প্রাত্যুন্তরে কহেন আমার কোন বিষয়ে বাসনা নাই । স্থতরাং 

বর গ্রহণের আবশ্যকতা দেখি না। ব্রাঙ্গণের অনেক অনুরোধেও 

যখন তিনি বর গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না, তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন 

তোমার সহধন্মনীকে আনয়ন কর্, তাহার যদি কোন বিষয়ে 

বাপগ্ত। থাকে আমি তাহাই পুর্ণ করিব | কৃুর্ধ্যাজীপত্রী রাণুবাই 
অভ্যাগতকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান অতিথি, রাণু- 

বাইকে সম।গত দেখি! তাহাঁর ঈস্সিত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন । 
পুত্রবিহীনা রাণুবাই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ ইচ্ছা প্রকাশ, করিলে 
ব্রাহ্গণ তাহাকে কহিলেন “তোমার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ 

করিবেন, তন্মধ্যে কনিষ্ট পুত্র অত্যন্ত খ্যাতিলাভ এবং তিনি 
বণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপন জন্ত অসীম উদ্যম করিবেন । তাহার 

স্থমধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ, শ্রবণ করিয়া সেকলে মাহিত 
হইবেন এবং তিনি লোকমধ্যে মারুতীর অবতার বলিয়। 
অভিহিত ও পুজিত হইবেন।” ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে পুত্রদয় 
ঘথাকালে ভূমিষ্ঠ হন। কনিষ্ঠ আমাদিগের রামদাস স্বামী । 
তাহার পিতামাতা নামকরণ কালে নারায়ণ নাঁম প্রদান করেন। 

পঞ্চম বর্ষে ইহার যজ্ঞোপবীত ও বিদ্যারস্ত হয় । 

বালক নারায়ণ স্বভাঁবতঃ অত্যন্ত তীক্ষ মেধাবী ছিলেন ।' 

একবার যাহ! কর্ণ গোচর করিতেন তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না, 

নারামণ অল্প সময়ের মধ্যে পদ, ক্রম, ঘন্াদি সহিত জমগ্র বেদ 
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কণ্ঠস্ত করিলেন। ১৫৩৭ শকে * বাক্ষস নাম সম্বৎসরে ইস্টার ্ 

সপ্তম বংসর বয়ক্রমের সময়, ক্র্য্যাজী পন্ত মাঁনবলীলা সঙ্গরণ 

করেন। এই সময় হইতে নারায়ণ কিছু কিছু গৃহকার্যো যোগ- 
দান করেন । পাঠশালা বা গৃহকাধ্য হইতে অবকাশ প্রাপ্ত 

হইলেই নারায়ণ কল-কল নিনাঁদিনী পবিত্র-সলিল' পর্বতবেষ্টিতা 

গোদাবরীর তটে অথবা ঘনচ্ছারা-সমন্থিত নানা প্রকার পক্ষী- 

নিনাদিত নিজ্জন নগ্রোধ পাঁদপের মূলদেশে উপবেশন করিয়। 

কপোল দেশে হস্ত স্থাপন পুর্দক গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্স 

থাকিতেন। পরিণতবয়স্ক দাঁশনিকগণ যে সকল চিন্তায় ব্যামোহিত 

এব্ং তঞ্ধ নির্ণয়ে অসমর্থ হন, কোমলমস্তিক্* বালক নারারণ 

সেই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতেন । 

তিনি চিন্তাসাগরে এন্ধপ নিমগ্ন থাকিতেন যে ক্ষুধা, তৃষণ, 

নিদ্রা, তাহার ব্যাঘাত সম্পাদনে অসমর্থ হইত, কোন দিক দির 

সমর অতিবাহিত হইত তাহা তাহার জ্ঞানগোচর হইত ন। 
এবং ষথা সময়ে গৃহে উপস্থিত হইতে না পারাতে তাহার মাত! 

ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চতুর্দিক অন্বেষণ করিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন 
করিতেন । নারাম্ণণকে ইহার জগ্ত অপীম ভঙ্সন। এবং সময় সময় 
প্রহার পর্য্যস্তও ভোগ করিতে হইত, তথাপি তাহার এস্বভাবের 

কোন পরিবর্তন না হইয়৷ বরং দিন দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্তি হইয়াছিল । 

তিনি ব্রান্মণ্য ধর্মের অবনতিতে মর্মাহত হইয়া ইহার কারণ 

সকল নিরাঁকরণ করিবার জন্য অনুদিন চিন্তাসাগরে নিমগ্র 
থাকিতেন। ১৫৩৮ শকে + নল নাম সম্বৎ্সরে শ্রাবণ মাসে 
শুরু নবমী তিথিতে নারায়ণ অষ্টম বৎসর বয়সের সময় জান্বব 

+- শিপ পা্াীশীশাীশিশী শি? 7 শিট ৮৮টি লুল 

ক ১৬৯৫ খৃট। শ ১৬১৬ থৃহ। 
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শ্পীশিশিপা। শীল 

গ্রামের নিজ্জন পঞ্চবটা বনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, বাহজগত 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইন্ড্রির সকল অন্তর্বিষয়ে লীন এবং স্তাণুর 

শ্ায় নিশ্চল হইয়া এক স্থানে উপবেশন পুর্বক ভারত-চিন্তাঁয় 
চিন্তিত খাঁকিতেন । 

এই ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন ছুর্দিনে জন্মভূমির অদীনতা-পাশ 
ছিন্ন করিবার জন্য, সনাতন ধন্ম সংস্থাপন করিবার জন্য, 

বৈদেশীক অত্যাচারপীড়িত ভাঁরতবাসীকে মুক্ত করিবার জন্য, 

সকলের দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য বালক নারায়ণ কঠোর 
দারিদ্রার্ত অবলম্বন করিতে দৃটনিশ্চয় হন। নিঃন্বার্থভাবে 

লোকহিত সাধন করিতে সমর্থ হইবেন বিবেচনা করিনা চির 
কুমারব্রত অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট সাধনে স্থিরসঙ্কল্প হন। 

ব্রেলোক্য রাজ্য প্রাপ্ত হইলে লোকে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, 

নারারণ ভারতের জন্য সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনে কতনিশ্চয় হইয়! 
তদপেক্ষী অধিকতর আনন্দিত হন। ভগবান বুদ্ধদেব যেরূপ 

উৎকট তপন্তার পর বোধি তরুমূলে বোঁধ লাঁভ করিয়া পরম 

আনন্দসাগরে ভাসমান হন, তাহার সম্ম্থে ষেরপ অন্ধকার 

সকল বিদূরিত হইয়া বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 
নারায়ণের বোধ হইল দেবতার! তাহার প্রতি স্থপ্রসন্ন এবং 

তাহার সহাঁক্সতা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর । দেববলে বলীয়ান 

হইয়। নারায়ণ অপার আনন্দসাঁগরে নিমজ্জিত । নারায়ণ যখন 
এইবপ স্বীয় স্খান্ভব করিতেছিলেন, তখন রাণুবাই প্রাতঃ- 

কাল হইতে ইহার অদর্শন-চিস্তায় ব্যাকুলিত। চতুদ্দিক অন্েষণ 
করিয়াও যখন তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন জোম্ঠ পুত্রকে 

আহ্বান করিয়! নারায়ণ অন্বেষণে প্রেরণ করেন । তিনি ইতন্ততঃ 



১০৪ শিবাঁজীর জীবনঢচরিতশ 
৫2 ০ দল পাল সি শীশাশীশাটিতিশিশীশাা টিসি 

অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে পঞ্চবটী বনে নারায়ণকে 

দেখিতে পান। আজ তিনি নারায়ণের অপুর্ব দৃশ্য দশন 

করিলেন। অন্যদিন তিনি তাহাকে বিষাদনিমপ্ন দেখিতেন। 

আজ দেখিলেন তিনি আনন্দিত, তাহার মখকমল প্রস্ক,টিত, 

সে পিষাদভাব নাই, সে পাও্বর্ণ দূর হইয়া আবক্তিম ভাব ধারণ 
করিয়াছে, মুখমগ্ডলে দিবা জো ত? আবি ত হইয়া বালকের 
মুখশ্রী অধিকতর কমনীয় হইয়া্ে! ন'লারণ জ্াষ্ঠ সহোদরকে 

দেখিতে পাইয়! স্বীয় স্ত্খপ্রাপ্টির কথা নিবেদন কৰিলেন। 
“দাদা! আপনারা আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি চিরকুমারতরত 

অবলম্বন করিয়া দেশের উন্নতি এবং ব্রা্গণ্য ধন্ম সংহ্থাপনের 

নিমিত্ত দেশে দেশে ভ্রমণ কার, ঘবন পীড়িত দেশের যদি কিছু 
প্রতিকার থাকে তাহার প্রতিবিধানার্থ সমস্ত জীবন অতি- 

বাহিত করি। ধর্মই একমাত্র ছুঃখ দূর করিবার উপায়, অতএব 
আমি পরম স্থথ প্রাপ্তির নিমিত্ত সকলকে ধর্মের শরণাপন্ন 

হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করি।” নারায়ণ বাহ্যজ্ঞান রহিত 

হইয়া! এই সকল কথা কহিলে, জ্যেন্ঠ কনিষ্ঠের বাক্যে অন্থমোদন, 
এবং আশ্বাস প্রদান করিয়া গৃহে আনয়ন করেন। 

কিছুদিন সাংসারিক কাধ্যে অতিবাহিত হইলে রাণুবাই 
নারায়ণের এ ভাব দূর করিবার জন্য তাহার বিবাহ প্রস্তাব 

করেন, লোক পরম্পরায় এ কথা নারায়ণের কর্ণগোচর হয়। 

এ কথা শ্রবণ করিয়া তিনি রৌপ্রমুত্তি ধারণ এবং ঘিনি এ কথ! 
উত্থাপন করেন তাহার প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে 

আরম্ভ করেন। এক দিবস তাহার শিক্ষক নিজ্জন স্কানে 

আহ্বান করিয়। তাহার দৌরায্ম্ের জন্য ভত্দনা করেন এব 



*. অষ্টম অধ্যায়। ১০৫ 
পাশা িশিিশীশীিিিটিটশিশশ্ীতি 

বিবাহ বিষয়ে মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্রীরিননের মতের" বিরুদ্ধী- 

চরণ করা কোনমতে উচিত নহে, ইহাতে ধর্মহানি হইয়া থাকে 
ইত্যাদি বিষয় তীহাঁকে বুঝাইরা দেন। নারায়ণ নিস্তন্ধভাঁবে 
শ্রবণ ও কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করিয়া! পাঠশালা বন্ধের 

পর গৃহে গমন না ক্রিয়! তাহ্থাদিগের গ্রহের নিকট পুক্ষরিণীর 

সসীপস্ত একটি অশ্বথ বৃক্ষে আরোকিশ কছেন। তাহার ভ্রাতা 

তাভার আগমনে বিলম্ন দেখিয়া ডাকিতে ডাকিতে খুঁজিতে যান। 

নারানণ বৃক্ষের উপর হইতে উত্তর প্রদান করিয়া পুক্ষরিণীতে 

ল্ম্ফ দিয়! পত্তিস্ত হন। নারাঁযণের জলমপ্ন কথা তড়িতৎবেগে 

গ্রামমধো প্রচারিত হইল। গ্রামস্থ সকলেই পুক্ষরিণীর তটে 
দণ্ডায়মান, কেহ বা নিমগ্ন হইয়া ভাহাঁকে অন্বেষণ করিতেছেন, 

কেহ বা জাঁল ফেলিতেছেন কিন্ত সকলের পরিশ্রীম বার্থ হইল, 

বিষাদের পরিসীমা রহিল না; তীহাঁর মাতা কার্যোঁপলক্ষে 

গ্রাম মধ্যেই কোন আন্মীয়ের বাটীতে গমন ককিয়াছিলেন, 

পুত্রের জলমগ্র কথা শ্রবণ করিয়া উর্দশ্বাসে আগমন করিয়া 

পুক্ষরিণনীমধ্যে ঝম্প প্রদান করেন এবং বভ অন্বেষণের পর 

নারাঁয়ণকে প্রীপ্ত হন। অনেক সেবাশুশ্রধার পর তিনি চৈতন্য 

লাভ করেন। এই ঘটন!র পর হইতে তাহার নিকট বিবাহের 
কথ। কহিতে আঁর কেহ সাহসী হইতেন না। নারায়ণের এক্ধপ 

আচরণে রাণুবাই যত্পরোনাস্তি ব্যথিতাঁ। পুত্র বিবাহ করিবে 
না, সন্নাসী হইবে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিবে, যগাঁসমধে 
ভোঁজনাদি পাইবে না ইত্যাদি ভাবিয়া কোন্ মাতা ক্ষিন্ন হন 
না? নারায়ণ বালাকাল হইতে অসাধারণ মাতৃভক্ত ছিলেন, 

ঘপ্ঘঃবৃদ্ধি সহকারে ভাহার এ বৃত্তি অধিক পরিমাণে নিকশিত্ব, 



১০৬ শিবাঁজীর জীবনচরিত ! 

হয়। এক দিন রাণুবাই তাহাকে জিজ্ঞাসী করিলেন তুমি যে 
সময় সময় ঘেদমধ্যে অধ্যয়ন কর “মাত দেবে। ভব+” ইহার 
অর্থকি? নারায়ণ মার প্রশ্ন শুনিয়া ক্ষণ বিলম্ব না করিয়ি। 

বলিলেন, মাত অর্থাৎ জননী ধাহ! হইতে আমর উৎপত্তি 
লাভ করিয়াছি, সেই মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পুজা ও 

চিন্তা! করিবে, মাতার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত, তাহার ভরণপোষণ 

ও তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, পুত্র, কায়মনেো- 

বাক্যে চেষ্ট/ করিবেন। জন্মভূমিকেও পণ্ডিতগণ জননী বলিয়! 
কীর্তন করিয়। থাকেন, ইনি সর্বসাধারণের সমান মাতা, গৃহের 

মাকে সকল প্রকারে রক্ষা করিয়! থে পুত্র জন্মভূমির উন্নতির 
জন্য ধন, মন, প্রাণ, অর্পণ করেন না, সে পুত্র, পুত্রনামের যোগ্য 

নহে । €স পুত্রাধম, স্বদেশ ও মাতৃদ্রোহী নামে অভিহিত 

হয়। যিনি ইহ জীবনে মাতৃছঃখ দূর করিতে অসমর্থ, তিনি 

কিরূপে পুত্রীম নরক হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে 

সমর্থ হন? স্বর্ণাদপি গরীয়সি জননী ও জন্মভূমির সেবার 

নিমিত্ত সকলের আত্মস্থ ও নিদ্রালদয, ভয়, মোহ, পরিত্যাগ 

করিয়] যত্রবান হওয়া উচিত, ইহাই বেদের আজ্ঞা এবং ইহাই 
সকল শান্ধে ভুয়ো ভূয়ো কথিত হইয়াছে । নারায়ণ ইহ! 
কহিয়্। নিস্তব্ধ হইলে রাণুবাই বলিলেন “তবে আমি কি তোমার 
প্রত্যক্ষ দেবতা ? আমার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত তুমি কি সকল 
প্রকার কার্ধ্য করিতে পার? আচ্ছা, আমি তোমাকে একটি 

কথা! কহিব ভুমি কি তাহা পালন করিবে ?৮” নারায়ণ প্রত্যুত্তরে 

কহিলেন “আপনার আজ্ঞ। প্রতিপালন করিব ইহা কি আবার 

কহিতে হইবে? আপনি পরমপুজনীয়া এবং বেদবাক্যের 



*. অষ্টম অধ্যায়। ১০৭ 
শিশু 

ন্যাম আপনার আজ্ঞা পালনীয়া, আজ্ঞা করুন আমাকে কি 

কাধ্য সম্পাদন করিতে হইবে ।” রাণুবাই পরম আহ্লাদিত 

হুইয়া বলিলেন “তুমি বিবাহ করিলে পরম সুখী হইব, তোমাকে 

বিবাহিত দেখাই আমার এক মাত্র বাদন11” নারায়ণ উভর 

সঙ্কটে পতিত, মাত, আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন, কি চির অভীষ্ট 

পরিত্যাগ করিবেন, এই ঘোর সমস্যাক্সর মাতার মতে মত দিয়! 

কহিলেন আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই আমি প্রতি- 

পালন করিব।” রাণুবাই অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া বিবাহ 

সম্বন্ধের জন্য চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে স্বীয় ভ্রাতৃ- 

কন্যার সহিত বিবাহ সন্বন্ধ স্থির করেন।* দেখিতে দেখিতে 

বিবাহের দিন সমীপবর্তী হইলে নারায়ণ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের 
উপর আম্মনির্ভর করিয়। রহিলেন, কোনরূপ চিন্তার রেখা 

মুখোপরি দৃষ্টিগোচর হয় না, সমস্তই শান্তিপূর্ণ হৃদয় ও বিষাদ 

বিহীন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ সহ নারায়ণ বিবাহ্স্থলে উপ- 

স্থিত হইলেন; বর ও কন্যা, আসনোপরি উপবিষ্ট, পুরোহিত 

সঙ্কল্লার্থ আচমন করিবার জন্য জল গ্রহণ করিবেন এমত সময়ে 

নারায়ণ “সকলে সাবধান হও" বলিয়। ভ্রুতবেগে পলায়ন করি- 

লেন। সকলে হহাঁকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল 
কিস্ত কেহই নারায়ণকে ধরিতে পারিল নাঁ। নারায়ণ স্বদেশের 
উন্নতিসাধন মানসে চিরকালের জন্য আত্মস্ুখ বলি প্রদান 

সবঙ্গীপ্প পাঠকগণ ! মাতৃলকন্য! বিবাহের কথ। শুঘির। নিশ্যয়ই আপনার! 
ধশ্মিত হইয়। থাকিবেন,। ইহাতে বিল্মমের কোন কারণ নাই বর্তমান কালেও 

াক্ষিখাত্য প্রদেশে করাড়া এবং দেশস্থ ব্রাঙ্মণগণমধ্যে এ প্রথ। প্রচলিত 

মাছে। - 



১৯৮ শিবাজীর জীবন্চরিত। 

করিয়া দারিদ্র্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। যে দেশে এন্ধপ 

মহাপ্রাণ মহাআ্সা জন্মগ্রহণ করিয়! বাল্যকাল হইতে দেশের 
কল্যাণ সাধনার্থে জীবন উৎসর্গ করেন, সে দেশ ঘে অচিরে 

উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? বে পর্যন্ত পতিত 

দেশে এরূপ স্বার্থত্যাগী মহ্াপুরুষগণ কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত 

না হন, সে পর্যন্ত সে দেশের উন্নতি কোথায় ? হে আত্মস্থখ- 

রত ভারতবাসিন! তোমাদিগের পুব্বজগণের স্বদেশান্ুরাগ, 
ও আম্মোৎসর্গের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার অনুকরণ করিতে 

কি প্রবুতি হয় না % 
নারায়ণ বিবাহ প্রাঙ্গণ হইতে পলায়ণ করিয়া নাসিকাঁভি- 

মুখে গমন করেন। নাসিকে কিছুকাল অবস্থান করিরা ভার- 

তের রাজনৈতিক এবং ধন্মনৈতিক অবস্থা! হুক্রূপে অবগত 
হইবার জন্য তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। 

এই সময় হইতে তিনি রামদাস স্বামী নামে পরিচিত হইলেন, 

অতঃপর আমরাও তাহাকে এ নামে উল্লেখ করিব। স্বামী, 

ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পরিভ্রমণ করিয়া দেশের 

অবস্থা এবং ভারত শাসক প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদিগের 

বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষরূপে অবগত হন! আবার সময়ে সময়ে জ্ঞানের 

আবাসভূমি নগাধিরাজ হিমালয়ে গমন করিয়া অনির্ধচনীক 

নৈসগিক শোভা, অসংখ্য প্রকারের বনস্পতি, বহুবিধ প্রারুতিক 

অদ্ভূত ক্রিয়া, নানা শ্রেণীর উপলখণ্ড প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া 

অদীম আনন্দ উপভোগ করিতেন। আবার সময়ে সময়ে 

সিদ্ধ যোগাশ্রমে গমন করিয়া ত্রিকালদর্শী তেজংপুঞ্জ যোগী- 

গণের নিকট যোগশাস্ত্রের রহস্যসকল অবগত হইতেন। 



* অষ্টম অধ্যায় । ১৬৯ 

এইব্ধপে দ্বাদশ বৎসর পরিভ্রমণ করিয়। রামদাস জননী ও 

ন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য স্বদেশে প্রভ্যাগমন করেন। এই 

ময় হইতে তিনি শিব্যমগুলিসহ সকলকে প্রেমস্থত্রে আবদ্ধ 
£রিয়। স্বীয় স্বীক বর্ণাশ্রষ ধর্ম পরিপালনের নিমিন্ত স্থুমধুর সরল 

টথাঁয় সকলের হৃদয়েদোধিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই 

ময় হইতে তিনি মহাবাস্থীয় সাহিত্যের অত্যুন্তম প্রস্থ ধর্্দনীতি, 

[াজনীতি ও ব্যবহারনীতি পরিপূর্ণ “ৰাসবোধ”” লিখিতে 

নারস্ত করেন । উদারচকিত্র বাঁমদাস স্বাশী সকলের সহিত 

প্রেম সম্ভাষণ ও সমবেদনা! শ্রকাশ করাতে অচিরকাল মধ্যে 

শাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। এই সময় শিবাজী 
ঠাহার নিকট দীর্ষণ গ্রহ্থ করেন, শিবাজী তাহাকে অনন্যমনে 

ঃক্তি করিতেন, তিনি ঘাহ। আজ্ঞা করিতেন তাহা অবিচলিত 

চত্তে পালন এবং প্রত্যেক বৃহস্পভতিবারে তাহার নিকট নিয়ম 

বক গমন করিতেন এবং সেই সময়ে তাহার নিকট লপ্তাহের 
মস্ত ঘটনা নিবেদন ও বাজকাধ্য বিষন়ক উপদেশ গ্রহণ 

চরিতেন। 

ননিয়ের কয়েকটি ঘটনাঁভে শিবাজীর অসাধারণ গুক্ুভক্তি 

বং রামদাস স্বামীর বুদ্ধিমত্তা পরিলক্ষিত হর়। একদিন 

বাজী রামদাস স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুর্ববক 

বনীতভাবে নিবেদন করিলেন. তভগবন্! আপনি যে সেবকের 

গতি প্রসন্ন আছেন তাহার তে। কোন নিদর্শন পাইলাম না। 
দি প্রসন্ন থাকিতেন তাহা! হইলে অবশ্তই কিছু আজ্ঞা করিতেন । 
রদৃষ্ট বশতঃ আপনি এ পধ্যন্ত আমার প্রতি কোন আজ্ঞ। 

চরেন নাই, কোনরূপ আজ্ঞা করিয়! সেবককে কৃতার্থ ককুন। 



১১০ শিবাজীর জীবনচরি তু । 
শশা শীশীীটটশা শীট শক্তি 

ব্রাহ্মণগণই ভারতের উন্নতি ও অবনতির কারণ, যে পধ্যন্ত ন। 

ত্রা্ণগণের অবস্থা উন্নত হইতেছে, সে পধ্যন্ত ক্ষত্রিয়াদি 

বর্তত্রয়ের উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব । ব্রাহ্গণই হিন্দু সমাজের মূল, 
তাহারা ছ্র্বল হইলে হিন্দুগণ কখন সামাজিক বা রাজনৈতিক 

উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ন। €সই উন্নতি শাস্তাধ্যয়ন 

সাপেক্ষ এবং ইহা ধন্বানদিগের সাহাধ্য বতীত সম্পন্ন হওয়া 
অতীব দুষ্কর। ব্রাঙ্গণগণ জ্ঞানসম্পন্ন হইলে ভারতের চিরস্থায়ী 
উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে । তাহারা পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান 

জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের সহিত গ্রীতি- 

ভাবে কাধ্য করিতে অভ্যস্ত হইলে তাহার! পৃথিবীর সকল 
জাতির অজেয় ও শীর্ষ স্থানীয় সন্দেহ নাই । রামদাস স্বামী, 
এইরূপ চিস্তা করিয়া কহিলেন “যাহাতে ব্রাহ্মণগণ শান্জ্ঞ হন 

সে বিষয়ে মনোনিবেশ এবং তাহাদিগের পাগ্ডত্যানুসারে 

বাৎসরিক বৃত্তি ব্যবস্থাপন কর। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক শ্রাবণ 

মাসে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া. এক কোটী শিবলিঙ্গ 

পুজা আরম্ত কর। তৃতীয়তঃ, তোমার রাজ্য হিন্দুরাজ্া, 

হিন্দুরাত্যের হিন্দুপ্রজারা যবনদিগের আচার ব্যবহার অন্থকরণ 
করে, ইহা অপেক্ষা ঘ্বণিত ব্যাপার আর কি আছে? বিশে. 

ঘতঃ বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নমস্কারের পরিবর্তে 

করিয়া থাকে ; ইহার ন্যায় বিসদৃশ দৃপ্ত কি হইতে পারে ? 
সেলাম তাই বলি ব্রাহ্গণেতর জাতির পরস্পর সাক্ষাৎকালে 
“রাম রাম,” বলিয়া নমঙ্কার-প্রথা প্রবস্তিত করাও ।১» দৃরদর্শী 

রামদাস স্বামীর আজ্ঞায় এ সকল প্রথা অনতিবিলম্বে প্রচলিত 

হইল। প্রথমোক্ত প্রথাদ্বয় বিদ্বান ব্রাহ্গণগণের পুষ্টি বিষয়ে 



»* অষ্টম অধ্যায় । ১১১ 

বিশেষকূপে সহায়তা করিয়াছিল । শেষোক্ত প্রথ। মহারাস্্রীয়গণ- 

বধ্যে অন্থুক্রামিত হইয়া স্বধর্্মাভিমান প্রবর্তিত করতঃ বিজাতীয় 

ভাব দুরীভূত করিয়াছিল । এ প্রথা এখনও মহারাষ্ট্রদেশে ও 
ভারতের নান! স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে । 

এক সময়ে রামদাস স্বামী যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে 

দাতারা নগরে উপস্থিত .হন, এ সময় শিবাজীও সাতারায় 
উপস্থিত ছিলেন। রামদাঁস স্বামী ভিক্ষা করিবার জন্য এক 

গৃহস্থের দ্বারদেশে "জয় রঘুপতি”” শন্ম উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ 
করিয়া দণ্ডায়মান হন। ইহীর সমীপবর্ভী গৃহে শিবাজী অব- 

স্থান করিতেছিলেন, এশব্দ শিবাজীর কর্ণকুহরে প্রবেশ কিবা" 

মাত্র ইহা স্বামীজীর স্বর অবগত হইতে বিলম্ব বাহল না। 
তংক্ষণাৎ্ প্রধান কর্মচারীকে কহিলেন “আমি এ পধ্যন্ত থে 

কল রাজ্য জয় করিয়াছি এবং অন্যান্য যাহা কিছু আমার 
আছে সে সমস্ত পদার্থ ভিক্ষান্বরূপ প্রদান করিলাম” এই মন্ষ্ 

এক পত্র লিখ এবং স্বয়ং দ্রুতপদে যথায় সৌমামৃর্তি, বিশ্ব-প্রেমি ক 

রামদাস স্বামী ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়। তাহার চরণতলে 

নিপতিত হন এবং তাহাকে গৃহে আনয়ন ও পাদ্যাখ্য দিয় 

পূজাকরতঃ পুর্বকথিত পত্র মুদ্রান্কিত করিয়া স্বামীজীর 

ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করেন। স্বামী শিবাজীর অভিপ্রায় অবগত 
হইয়া বলিলেন “শিব্ব। তুমি এ কি কাগজ ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষেপ 
করিলে ? কাগজে আমরা উদর পুর্ণ করি না, মুষ্টিমিত অন্ন 

হইলে আমাঁদিগের শরীরচিস্তা দূর হয়'” ইহা বলিয়! অন্ন প্রার্থন। 
করেন এবং পার্খবর্তী জনৈক ব্যক্তিকে ইহাতে কি লিখিত 

আছে পড়িবার জন্য প্রদান করেন। যখন শুনিলেন শিবাজী 



১১২ শিবাজীর জীবনচরিত ৷ 

সমস্ত রাজা ভিক্ষারূপে অর্পণ করিয়াছেন, তখন রামদাস স্বাম্ট 

ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “আচ্ছ। শিব্বা এখন তুমি কি 

করিবে ?” শিবাজী মুহূর্তবিলম্ব ন। করিয়া কহিলেন “ভগবন্। 

আপনার শত শত শিষ্য, আমি তীাহাদিগের অধীন হইয়। 

আপনার চরণসেব!? করিব ।» স্বামী কহিলেন “ইহাতে কৌপীন 

ধারণ করিয়] দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়। এসকল কঠোর 

ব্রত ভুমি কি পালন করিতে পাবিবে ?”  শিবাজী প্রত্যাত্তন্রে 
কহিলেন “দাস শ্ীচরণাশীর্বাদে সকল বিষয়েই প্রস্তুত আছে। 

এরূপ বর্ণিত আছে যে রামদাস স্বামী এক দিন শিবাঁজীকে 

গৈরিক বসন পরিধান এবং হস্তে কমগুলু ধাঁরণ করাইয়া ভিক্ষা 
করাইয়াছিলেন। শিবাজীর কি অসাধারণ গুরুভক্তি এবং 
আজ্ঞা-প্রতিপালন, এরূপ উদাহরণ পুরাণাদি "গ্রন্থেও নিতান্ত 

সুলভ নহে। স্বামী শিবাজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া কৌপীনাদি 
পরিত্যাগকরতঃ বাঁজকার্ধয করিতে কহেন । শিবাঁজী বিমর্ষ 

হইয়! কহিলেন “দেব! যে পদার্থ একবার গুরুভিক্ষারূপে পত্রি- 

ত্যক্ত হইয়াছে কেমন করিয়। তাহা পুনগ্রহণ করিব, আমরা 
ক্ষত্রিয়, প্রতিগ্রহ আমাদিগের ধর্ম নহে 1৮ স্বামী কহিলেন 

“বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । যে ক্ষত্রিয় ইহা সম্যক্- 
রূপে প্রতিপালন না করেন তাহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও নিন্দনীম্ব 

হইতে হন্প।” শিবাজী রাজ্যপালনে কিছুতেই স্বীকৃত না হইলে 
রামদাস স্বামী বলিলেন “তুমি আমার কর্মচারী হইয়! রাজকা্্য 

কর।”” শিবাজী ইহাতে সম্মত হইয়। রাজকার্ধ্য করিতে প্রারন্ত 
করেন। এই সময় হইতে রামদাস স্বামীর রাজচিক্ৃস্বর্ূপ 

গৈব্রিক বসন পতাকা হইল, পরে ইহা মহারাস্্ীয়দিগের জাতীয় 
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শালা শশা শশী তিশা তিশা 

পতাকার স্থান অধিকার করে। ইহা প্রতোক হিন্দুর গৌরবকে 

উন্নত করিয়া থাকে ; ইহাতে প্রত্যেক হিন্দুর সমান অধিকার, 

ইহা প্রত্যেক হিন্দুর নমস্য ও পূজনীয়। যদি ভারতের কোন্ 
জাতীয় পতাকা থাকে তাহা হইলে এই গৈরিক বননই সেই 

স্থান অধিকার করিবার সম্পূণ উপযুক্ত । ইহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, 
বৈশ্য, শৃদ্র, ব্রঙ্গচাঁরী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্যাসী-সকল বর্ণ ও 

আশ্রমের উপর সমানভাবে আপন শক্তি বিকীর্ণ করিয় থাকে । 

এইক্ষণ হইতে শিবাজী, আপনাকে একজন বিনত কন্মচারী 

বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কার্য্যতঃও সেইরূপ দেখান। ইনি 

মন্তরিগণের হস্তে সামরিক এবং বাজ্যশাসনবিষয্বক সম্পূর্ণ ক্ষমত। 

প্রদান করিয়া সকলের হৃদয় এক কেন্দ্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

হে স্ব স্ব প্রাধান্যাভিলাষি ভারতবাসিন! এক বার চক্ষু 

' উন্মিলিত করিয়! দেখ, যাহার হৃদয়ে স্বপ্লমাত্রও স্বদেশহিতৈষিতা, 
স্বজাতি-প্রেমিকতা অবস্থান করে সেই দেবচরিত্র মহাভাগ 
পুরুষ নেতা হইয়! অথবা অধীন হইয়া সকল. অবস্থাতেই প্রশান্ত 
চিত্তে আপন কর্তব্য কন্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন । 

শিবাজী এইরূপ নিম্পৃহভাবে কন্মা করিয়াছিলেন বলিয়। 
ইহার উপস্থিত বা অঙ্্পস্থিত কোন সময়েই রাজকাধ্যের 
বিশৃঙ্খলতা হইত না। সকলেই একহদয়ে নিন্দা ও প্রশংসার 
প্রতি জ্রক্ষেপ না করিয়া! আপন আপন কাধ্য করিতেন । 

শিবাজী এইরূপে লোকোন্তর গুণসম্পন্ন হওয়ায় প্রবল পরাক্রান্ত 

মোগল সম্রাট তাহার প্রতিদ্বন্দ্ী থাকাতেও ইনি ধীরে ধীরে 

মহারা্র সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ 5ইয়াছিলেন। 

স্বদেশহিতৈধী রামদাস স্বামী অধিকাংশ সময় কৃষ্ণার তে 
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নানা স্থানে বিচরণ করিতেন । একজন প্রবল পৰবাক্রান্ত নুপতির 

গুরু হইয়াঁও ইনি মুষ্টিভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া 

বেড়ীইতেন । ইহার উদারতা আকাশের ন্যায় অসীম ছিল, এই 
ভগবদ্ভক্ত মহাঁপুরুষের উদ্দীপনায় শিবাজী ও তাহার সহচরগণ 

অসাধার্ণ কার্ধ্যসকল সম্পন্ন করিয়া চিরকালের জন্য পূজার পাত্র 

হইয়াছেন । তাহার মিতাঁচার শিবাঁজী প্রভৃতিতে সংক্রামিত 
হুইয়। তাঁহাদিগকে শক্র-ছুর্ঘষণ ও যুদ্ধোপযোগী করিয়াছিল । 

শিবাজীর মৃত্যুর পর সন্ভাজী যথেচ্ছাচারী হইলে তিনি 
তাহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন; সম্ভাজী তাহার আঁজ্ঞানু- 

সারে না চলায় অসীম ক্রেশপান এবং অবশেষে যবন্ কর্তৃক 

নিহত হন। সেই ঘোর সঞ্কটকালে রামদাস স্বামী ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়া +যাইলে ও তাহার প্রদত্ত উপদেশ সকলকে 

সঞ্জীবিত কিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাঁধ্য করিতে প্রবৃত্ত 

করে। রামদাস স্বামী শক্রকৃলনিস্থদন ভগবান রাঁমচন্দ্রের উপাসক 

[ছিলেন। তিনি বলিতেন “বৈদেশিক আক্রান্ত ভারতের ন্যায় 

পতিত দেশের উদ্ধার ষাঁধন করিতে হইলে মহাবীর হনুমানের 

হ্যায় দীর্ঘদর্শী, প্রশান্ত হৃদত্ব, স্বামিকার্য্যে তৎপর, এবং সকল 
অবস্থাতেই অবিকম্পিত চিত্ত হওয়া আবশ্যক ।» 

রাম্দাস স্বামী জীবনের শেষভাগে অধিকাংশ সময় সঙ্জন 

গড়ে অবস্থান করিতেন: । আমৃত্যু তিনি ভারতের কল্যাণ-চিস্তায় 

চিন্তিত থাকিতেন। তিনি ত্রিসপ্তুতি বত্সর বয়ক্রমে ১৬০৩ শকে*্ 

মাঘ মাসে কৃষ্ণা নবমী শনিবার দিবসে, শিবাজীর মৃত্যুর প্রাক 
এক বৎসর পরে সঙ্জন গড়ে মানবলীলা স্বরণ করেন। 

পিপল লিনি শপাদপপিশিল 

চে খ্ঃ ১৬৮১] 
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ভগবান রামদাস স্বামীর জীবন অন্রশীলন করিলে আমর 

দেখিতে পাই, কোন উচ্চতম কার্ধ্য করিতে হইলে বিশেষতঃ 

ভারতের ন্যায় পতিত দেশের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে হইলে, 

ঘোর দারিদ্রা ব্রতাবলঘ্বনকরতঃ নিঃন্বার্থভাবের আদর্শ পুরুষ 

হইয়া কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যত দিন পণ্যস্ত পতিন্চ 

ভারতবাপীরা এই সকল দেবছুলভ গুণ অভ্যাস না করিবে 

তত দিন তাহাদিগের বাস্তবিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। 

রামদস স্বামীর বথর; জীবন্চরিত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে এ অধাক 
সম্কলিত হহল। 



নবম অধ্যায়। 

দহাঁবীর শিবাঁজী বিজাপুররাক্তকে যদ্ধে পরাস্ত করিয়া বাড়ী 

গ্রদেশের সাবন্তগণের বিরুদ্ধে নারা করেন । ইহারা গত যুদ্ধে 

বিজাপুরের পক্ষ অবলম্বন করির! শিনাজীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
_হন। শিবজী সেনাপতিগণসহ তাহাদিগকে প্রচণ্ড বিক্রমে চতু- 

দিক হইতে যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। সাবন্তরাজ শিবাজীর 

গতিরোধ করিতে অসমর্থ ও প্রতোক বুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পট্গিজ- 

দিগের শরণাপন্ন হন। শিবাজী-ভীত পটু গিজরা সাবন্তরাজকে 
আশ্রর দিলে পাছে তীহাদিগের উপর বিপদাগমন করে এই ভয়ে 

তাহার] তাহাকে অন্যত্র স্থানানেষণের জন্য অনুরোধ করেন। 

বাঁড়ী-অধিপতি লখম সাবস্ত অনন্যোপায় হইয়া শিবাজীনকাশে 

পীতাম্বর দেণবীকে * দূতরূপে প্রেরণ করেন। শিবাজী লখম 

সাবস্তের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা, তাহাকে দেশমুখপদে প্রতিষ্ঠিত 

এবং বাৎসরিক ছয় শত হোণ কর প্রদান করিতে নিয়মবদ্ধ 

করিয়া রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করেন। এস্থানে অবস্থান 

কালে নাম সাবস্ত ও রামদলবী নামক ছুইজন অমিত বলশালী 

* কুষাজী অনন্ত ইহাকে মৎলাহারী বিশেষণ দিয়াছেন । সেণবী ব্রাহ্গ- 

ণের। আপনাদ্দিগকে গোড় দেশীয় ব্র।ক্গণ বলিয়। পরিচয় দেন। কতদিনযে 
ভাহারা গৌড় বেঙ্গ দেশ) পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহ। নির্ণয় করা কঠিন। 
ভেলঙ, ভাগ্ডারকর প্রভৃতি বান্বের মনীষিগণ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । আমাদিগের 
আচাব বাবহারের সহিত ইহাদ্িগের অনেক বিষয়ের সামঞ্জদা দেখতে 

পাওয়া ঘায়। 
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স্বদেশানুরক্ত পুরুষকে সৈনিক বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত 

করেন। কালক্রমে ইহার! শিবাজীর সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্র হন। 
শিবাজী প্রেম ও সরলত৷ পুর্ক সাঁবধবাড়ীর নৃপতিকে 

স্বপক্ষে আনরন করিলেন। যেখানে সন্বদয়তা, স্থজনতা, সর- 

লত' প্রভৃতি উপায় ব্যর্থ হইত, অগত্যা সে স্থানে শিবাজী 
শাণিত খঙ্জের সাহায্যে কাধ্য সাধন করিতেন । পাশ্বস্থ 

রাজন্যবর্গ একে একে শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়! তাহার 

পুষ্টিনাধন করিতেছেন দেখিয়া বিজাপুররাজ আলি আদিল সার 

মন্ত্রী আবছুল মহন্গদ রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ক্প্রচারীগণকে কণ্ভব্য 
নিণয়ের জন্ত আহ্বান করিয়া পাঠান। এতছৃপলক্ষে শাহাজীওও 

তাঞ্জোর হইতে আহুত হইলেন। শিবাজী এবং মোগলেরা। 

দিন দিন যেরূপ ভাবে বুদ্ধি পাইতেছেন এইরূপ অবস্থায় ইহা- 

দিগের মধ্যে এক জনের সহিত মিত্রতা না থাকিলে কালে বিজা- 

পুর রাজ্য বিনষ্ট হইয়। যাইবে, মোগল সম্রাট সমধ'্ী হইলেও 
অত্যন্ত রাজ্যগৃপ্নত তাহার নিকট সমবেদনার আশা, ছুরাশী। 

শিবাজী এক্ষণে যেরূপ বলশালী হইতেছেন তাহাতে তিনি 
মোগল আক্রমণ কাঁলে সহায়তা করিতে সম্প্রণ সক্ষম। সকলে 

এবিষয়ে একমত হইয়া এই মিত্রতা৷ সংস্থাপনের জন্য শাহাজীকে 
সবিশেষ সম্মানপুরঃসর শিবাজীসকাসে প্রেরণ করেন। | 

শাহাঁজী বহুকাল হইতে শিবাজীর স্বদেশানুরক্রতা, স্বধন্ন 
 পরায়ণতা, অসীম উদারতা, লোকোত্তর বীরতা প্রতি গুণগ্রাম' 

শ্রবণ করিয়া পু্মুখ দেখিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হন। 
এরূপ গুণবাঁন পুত্রের মুখ-নিরীক্ষণ ইচ্ছা কোন্ পিতার ন1 

হইয়া থাঁকে ? কিন্ত নানা প্রকার রাজনৈতিক ঘটনার শাহা- 
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জীর হৃদয়ের এ বাসন। পরিপুর্ণ হইতে পারে নাই। শাহাজী 

গোপনে গোপনে পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বিজাপুর রাজ্য 
উচ্ছেদ বাসনায় যত্রবান, তাহার শক্রপক্ষীয়েরা তাহার প্রতি 

এইরূপ গুরুতর দোষারোপ করেন । ধন্মভীর শাহাজী প্রকৃতই 

শুর ছিলেন। তিনি বাক্যদ্বারা ইহার উত্তর.প্রদান না করিয়া! 

কার্যতঃ দোষক্ষালণার্থ পুত্রের সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ 

করেন। আপন দোষ দূর করিবার নিমিত্ত সব্বগুণসম্পন্ন পুত্রকে 
পরিত্যাগ করার উদাহরণ কচি নয়নগোচর হয়। শাহাঁজী, 

শিবাজীর বিমাতা তুকাবাই, বৈমারেয ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজী এবং 

অন্যান্ত প্রধান কর্মমচারীহ শিবাজীসমীপে গমনবার্তা অগ্রে 

প্রেরণ করেন। শিবাজী তাহাদিগের আগমনবার্তী শ্রবণপৃর্বক 
যৎপরোনাস্তি আহ্লাদ্িত হইয়া, তাহার আগমনপথে প্রত্যেক 
নগরে ও গ্রামে শিবির সকল সন্নিবেশ, তোরণ সকল নিন্মীণ, 

কদলি বৃক্ষ সকল রোপণ, পুর্ণকুম্ত সকল নংস্থাপন এবং পান 

ভোজন ও অবস্থানের স্ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা প্রদান কন্লেন। 

রাজ্য উত্সবপুর্ণ ও আনন্দময় হইয়া: উঠিল । শাহাজীর বিজাপুর 

দরবার হইতে খিদাক্স গ্রহণ কালে আবছুল মহঙ্গদ্র তাহাকে 
কার্য সমাধা করিয়। অনতিবিলম্বে আগমন করিবার জন্য অন্ু- 

রোধ করিলেন। শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়। যাহাতে তিনি 

তথায় অবস্থান না করেন এজগ্ত তাহাকে শপথ গ্রহণ করা- 
ইয়া বিদায় প্রদান করিলেন। শাহাঁজী তুলজাপুর, পগুরপুর, 
দর্শন করিয়া! ধীরে ধীরে উত্তরাঁভিমুখে আগমন করিলে শিবাজী . 

সমস্ত সৈম্তদহ সেনাপতি নেতাজীপালকরকে" পিতার অভ্যর্থ- 
নার ভ্রন্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং, মাতা ভ্বিজাবাই ও রাজ 
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বধূুগণ সমভিব্যাহারে জেজুরীতে উপস্থিত হইয়া ১৫৮১ শকে* 
তথাকার প্রসিদ্ধ দেবালয়ে বু দিন পরে পরম পুজনীয় পিতা, 

মাতা ও ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন । শাহাজী বহুকাল 
পরে পুত্র, কলত্র, পুত্রবধূগণ এবং পৌত্রমুখ সন্দশন করিয়া পরম 

আনন্দিত হন। শিবাজী আপনাকে কৃতরুতার্থ বিবেচনা করিয়া 

সমাগত ব্রাঙ্গণ ও দীন দরিদ্রদিগকে নানাবিধ দ্রব্য প্রদান এবং 

পিতার সহিত আগত কর্্দচারীগণকে নানা প্রকার বহুমূল্য 
উপহার ত্রব্য দিয়া পরিতুষ্ট করেন। জেজুরীতে কয়েক দিন 
অবস্থান করিয়! তাহার] পুণা অভিমুখে গমন করিলেন। গমন- 

কালে শিবাজী নগ্ পদে পিতার শিবিকা ধারণ করিয়া দশ 
ক্রোশ পদত্রজে গমন করেন, রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বরকে দেখিলে 

সাণান্য ভৃত্য যেরূপ ভাব প্রদর্শন করে শিবাজী তদপেক্ষা 

বিনত ভাব প্রদর্শন করিয়া পিতার সম্মাননা করেন । শিবাজীর 
ভক্তি বাহ্যিক কার্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল এরূপ নহে। ইনি 

পার্থিব স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়। পিতার আজ্ঞা প্রতি- 

পালনে তৎপর হওতঃ পিতৃভক্তির পরাকাষ্ট প্রদর্শন করিয়- 

ছিলেন। গুণসম্পন্ন পুজ সকলের ভাগ্যে জন্মগ্রহণ করে না, 
সর্গুণ সম্পন্ন অথচ পিতৃগন্ত পুত্র পাওয়া অসাধারণ পুণোর 

ফল সন্দেহ নাই । শাহাজী পুণার্তে কিছুদিন আনন্দোতসবে 
যাপন করিয়া শিবাজীর রাজ্য পরিদর্শনার্থে বহির্গত হন, কিছু 

দিন মহাবলেশ্বরের পূজন ও নৈসগিক দৃশ্য দর্শন করিয়া 
প্রতাপগড়ে গমন করেন । যে স্থলে আফজল খা বিশ্বাসঘাতকতা 

পূর্বক শিবাঁজীকে নিহত করিতে চেষ্টা পান ও বিফলমনোরথ 
শি শি শশীগীশাশ্শী্ীীশিশীশািিশীশীটি 

সা ১৬৫ন খ্। 
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হুইয়! স্বয়ং নিহত হন, শিবাজী পিতাকে নে সকল স্থান বিশেষ 

করিয়া দেখাইলেন$ এস্থলে;কয়েক দিন অবস্থান করিয়া শিবাজী- 

গ্রাতিষ্ঠিত ভবানীর পুজন অর্চনাদ্দি করিয়৷ চিপলুনে ছুষ্ট ক্ষত্রিয় 

গর্ব খর্বকারী পরশুরাম দর্শন করিয়া এ স্থান হইতে সমুদ্র 

তটোপরিস্থিত হরিহরেশ্বর ক্ষেত্র দর্শন করিতে গমন করেন । 

এ স্বানের অনির্বচনীয় শোভা অবলোকন ও দেবপুজন করিয়। 

মহাড়ে গমন করেন। মহাড়ের উঞ্প্রশ্রবণে স্নান এবং প্রাচীন 

বৌদ্ধগণের বিস্ময়জনক কীর্তি সকল পরিদর্শন করেন। এ প্রদে- 

শের মধ্যে মহ্থাড় বাণিজ্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত । নানা স্থান 

হইতে নানা দেশের বাণিজ্য-পোত সকল আগমন করিয়া. 
ইহার বহির্বাণিজ্যের পুষ্টি সাধন করিতেছে, শত শত শকট ও 
বলিবর্দ নানা প্রকার পথ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া ইহার বাজার 

পরিপুর্ণ করিতেছে, বৈতরণী নদীবক্ষে নৌকা দকল শ্রেণীবদ্ধ 

হইয়া অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি ও 
আমদানির এবং মন্ষ্যগণের ক্রয় বিক্রয় জনিত শব্দে কর্ণকুহর 
বধির প্রায় হইতেছে, পুত্রকলত্রসহ শাহাজী এস্থানে কয়েক 

দিন অবস্থান করিয়া রায়ারী অভিমুখে গমন করেন, ইহার 
বর্তমান নাম রাঁয়গড়। প্রাচীন ইংরাজ লেখকগণ এ স্থানের 

হুর্গমতা এবং অন্যান্য নকল স্থানের উপর ইহার প্রভূতা 

থাকায় ইহাকে দাক্ষিণাত্যের জিব্রেলটার বলিয়া উল্লেখ 
করিকাছেন। জনৈক ইংরাজ লেখক এপ্রদেশের নিভৃততা, 
ছরধিগম্যতা, এবং সমুদ্রের সন্নিকটবর্তিতা দেখিয়া! গুপ্তভাবে 

সৈন্য সংগঠনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 

এ প্রদেশের লোক সকল অত্যন্ত দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কর্্মনিপণ 
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হরারোহ পর্বত আরোহণে ইহারা অত্যন্ত অভ্যন্ত। শাহাজী 

শিবাজীকে এই নৈসর্গিক ছুর্গ মধ্যে বাঁজধানী স্থাপনের উপযুক্ত 

শ্কান বলিয়া উপদেশ দেন । শিবাজী তৎক্ষণাৎ কল্যাণের 

শাসনকর্তী আবাজীসোৌনদেবকে ইহা নুতনরূপে শির্মা 
করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। শিবাজী পিতার সহিত 

ব্লাজ্য পরিদর্শন করিতে করিতে সাতাঁরা নগরে উপস্থিত হন। 

এস্কানে তীহীরা রামদ।স স্বামীকে দর্শন করিয়া পন্থাল ছুর্গে গমন 
করেন । শিবাজী এস্থানে ধনাগার উদবাটন করিয়। বিমাতা 

এবং ব্যাঙ্কোজীকে যথে্পীত দ্রব্য গ্রহণ করিতে অন্থরোধ 

করেন। দেখিতে দেখিতে ছুই মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, 
শাহাজী বিজাপুরে প্রত্যাগমন কথা পুত্রকে কহিলেন, শিবাঁজী 

এ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “আপনার বিজাপুরে গমন 

করিবার কিছুমাত্র আবগ্তকতা৷ নাই, আপনি এখানকার অবীশ্বর 

হইয়া রাজ্যশাসন করুন ; আমরা আপনার আক্দরান্থবর্তী হইয়। 
কুতার্থ হইব 1” শিবাজী এইরূপ নানা প্রকার প্রাথনা 

করিলে শাহাজী বিজাপুর গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, 

সমন কালে ভিনি শিবাজীকে বিজাঁপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 

করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করেন। শিবাজী পিতার 
আদেশানুসারে যতদিন পর্য্যন্ত না! তিনি বিজাপুর সৈন্য 

কর্কক প্রথমাক্রান্ত হইয়াছিল এবং ষতদ্দিন শাহাজী 

জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত বিজাপুরের স্বার্থ লংরক্ষণে 

মনোযোগী ছিলেন, ততদিন পধ্যস্ত তিনি বিজাপুর-বিক্দ্ধে 

অন্ত্রধীরণ বা তীাহাদিগের স্বার্থনাশ চিন্তা অথবা গুপ্তরূপে 

তাহ'দিগের বিরুদ্ধে কোন্রূপ ষড়ষন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না। 
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শিবাজীর সহিত শাহাজীর মিলন ইতিহাসে চিরস্মরণীয় বিষয় । 

কোন্'পিতা আপন প্রভুর হিতসাধনার্থ পুত্রের স্বার্থ পদদলিত 

করিয়াছেন £ কোন্ পিতা প্রভুর মনস্তপ্ির জন্য প্রাণাধিক 

শ্রিরতম পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ? শাহাজীর ধর্মভীরুত। 

ও প্রভূপরায়ণত। অতুলনীয় । তিনি বিজাপুরে নির্দয় অত্যা- 

চার ভোগ করিয়াও সে সমস্ত বিষয় বিস্থত. হন। তাহার 

জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে নিহত হইলেও তিনি 

তাহ ক্ষমা করেন। তিনি মনে করিলে শিবাজীর সহিত 

মিলিত হইয়া! বিজাপুরের বহুবিধ অনিষ্ট সম্পাদন করিতে 

পারিতেন। তিনি একজন ভাগ্যশালী দূরদর্শী যোদ্ধা, শিবাজী 

তাহা কর্তৃক পরিচালিত হইলে কার্য সকল সুশৃঙ্খল সহকারে 

শীঘ্র শীঘ্র সাধিত হইত সন্দেহ নাই। ধর্মভীরু শাহাজী 
আপন বাক্য প্রতিপালনার্থ বিজাপুরে গমনার্থ প্রস্তত হইলেন। 

বিদায়কালীন দৃশ্ত অত্যন্ত হৃদয়বেধক এবং করুণরসোদ্দীপক। 

শিবাজী বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে পিতার চরণ- 

তলে পতিত হইলেন। নিকটে থাকিবার এবং পুনদর্শন জন্য 

বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন । শাহাজী, শিবাজীকে 
মালিঙ্গন ও নান। প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়। ভগ্রহৃদয়ে 

গ্বী পুত্রের নিকট হইতে বিজাপুরাভিমুখে গমন করিলেন । 

বিজাপুরপতি শিবাজীর নিকট হইতে বহুমূল্য উপঢৌকন 
প্রাপ্ত হই এবং শাহাজী সন্ধি স্থাপনে কৃতকাধ্য হইয়াছেন, 

শবণ করিয়া যপরোনাস্তি আহলাদিত হন। শাহাজী প্রত্য।- 

গমন কালে শিবাজীকে এক খানি উৎকৃষ্ট তরবারি প্রদান 

করেন। শিবাজী ইহাকেও “ভবানীর* ন্যায় পুজা এবং পিতৃ- 
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স্নেহের চিহস্বরূপ প্রত্যেক অভিযানে ইহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। 

ইহাকে তিনি “তুলজ” নামে অভিহিত করেন। | 
শিবাজী, পার্খববর্তী শত্রু বিজাপুররাজসহ মিত্রতা হওয়াতে 

নিশ্চিন্ত হইয়া, রাজ্যশীসন বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী হইলেন। 

তাহার রাজ্য-বিস্তৃতি ,এ সময় নিতান্ত অল্প নহে-সমস্ত কোকন 

প্রদেশ, কল্যাণ হইতে গোয়ার দক্ষিণ পধ্যন্ত বিস্তুত ভূভাগ, 

কোকন ঘাটমাথা এবং ভীম! হইতে ওযাঁরন। প্রায় ৮* ক্রোশ 
বিস্তৃত প্রদেশ স্বীয় বাহুবলে উপার্জন করেন। ইনি যুদ্বস্থলে 
ন্যনকল্পে ৬০ হাঁজার পদাতিক সৈন্ত এবং ১৫ হাঁজার অশ্বারোহী 

সৈন্য চক্ষুর ইঙ্গিতে লইয়া যাইতে সমর্থ ছিলেন। এই সকল 
সৈন্য সর্বদা যুদ্ধের জন্য সন্বদ্ধ থাকিত, এতদ্যতীত আবশ্যক 

হইলে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাত্রেই তাহার আজ্ঞান্বর্তী হইয়! 
রণস্থলে শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হইত । 

শিবাজী ৩২ বৎসর বয়ংক্রমের সময় অর্থাৎ ষোড়শ বৎসরের 
অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রম এবং ক্ষিপ্রকারিতায় অতি সামান্ত 
অবস্থা হইতে বিপুল রাজ্য সংস্থাপন করেন। তদানীন্তন প্রধান 
প্রধান রাজন্যবর্গ তাহার মিত্রতা আগ্রহের সহিত প্রার্থনা এবং 
শক্রতা পরিহারের নিমিত্ত যত্ববান হইতেন। 

নেপোলিয়নের সহিত তুলিত হইলে ,শিবাজীর অবস্থা 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতীত হয়। ফ্রান্স খন ভীষণ রাজনৈতিক 
ঝটকায়, কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় বিপদাপন্ন, নেপোলিয়ন 
সেই সময় রলগভূমিতে আবিভূতি হইয়। স্বীক্স প্রতিভাবলে 
কর্ণধার-পদ্ গ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের যে সকল ন্যুনতা 

ছিল, এই পদ-প্রাপ্ি হওয়াতে তাহার সেই সকল ন্যুনত। 
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দূরীভূত হত্ব। বিপ্লবের পর ফ্রান্স পররাষ্ী কর্তক আক্রান্ত 
হইলে তাহার স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য একজন উপযুক্ত 

সেনানীর আবশ্তক হয়। বুদ্ধিমান নেপোলিয়ন সেই পদ 

দক্ষতার সহিত পুরণ করিয়া চঞ্চলচিত্ত ফ্রান্সবাপীর এক মাত্র 

আরাধ্য দেবতা হইয়া উঠেন। ফরাসী ও ভাঁতবাপীর স্বভাব 

চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফ্রান্সবাসী এক বার চালিত হইলে পৃথিবী 
মধ্যে এমন কোন জাতি নাই ঘে তাহার গতিরোধ করে। 

উদ্দীপিত ফ্রান্স দানব-বল ধারণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী আলোড়ন 

করিতে সমর্থ। ফ্রান্সের গতি উত্পানার্থে নেপোলীয়নকে 

স্বল্প মাত্রও পরিশ্রম করিতে হয় নাই। বেৌসো, ভলটেয়ার 
প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ফ্রান্সের যে গতি আনয়ন করেন, নেপো- 

লীয়ন সেই ঘূর্ণায়মান চক্র হইতে আপন অভীষ্টান্গসারে পদার্থ 
প্রস্তুত করিয়! তাহা উপভোগ করিয়াছিলেন । 

শিবাজীর অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তিনি ভারতবর্ধকে গতি- 

শক্তি বিহীন অচল অবস্থায় প্রাপ্ত হন। ভারতের ধর্দমধ্যে 
প্রচ্ছন্নভাবে গতিশক্তি নিহিত আছে বুঝিতে পারিয়া তিনি স্ীয় 

কাধ্য সকল ধর্মের সহিত সম্মিলিত করেন। তিনি গো ব্রাহ্মণ 

রক্ষা, বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপন জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া হিন্দু মাত্রের 
সমবেদন1 আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নেপোলীয়নের সহায়তার 

জন্য জগতমধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী বৈজ্ঞানিক উপকরণ- 

সম্পন্ন বিস্তৃত দেশ দণ্ডায়মান; ইহার- অগণিত মনুষ্য এবং 

র্ববাগ্রগণ্য বিদ্বানগণ, সকল প্রকারে সহায়তা করিবার জন্য 
একপ্রাণ হইয়াছিলেন। শিবাজীর ভাগ্যে এ সকল স্থুবিধা 

নংঘটিত হয় নাই। তাঁহাকে একটি জড়জাতি লইয়া কাধ 
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করিতে হইয়াছিল। ইহার ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার, ধর্মের সহিত 
ধর্মের, বর্ণের সহিত বর্ণের, ভাষার সহিত ভাষার সম্পূর্ণ বিভি” 

নৃতা। এই সকল অনৈক্য ভাব দূর করিরা শিবাঁজী সকলকে 

এক কেন্দ্রে আবদ্ধ ও জাতীয় ভাবে প্রোহসাহিত করেন। 

পুজ্যপাদ রামদাস, স্বামীর উপদেশ লোকসাধারণের উপর 
রৌসো প্রভৃতি লেখকের ন্যাঁয় কার্যকারী হইয়া! শিবাঁজীর 

কাধ্যের ততদূর সহায়তা করে নাই। তাহার উপদেশ শিবা- 
জীর উপর সর্ধভোমুখী শক্তি প্রকাশ করিয়া শিবাজীরই উত্* 
কর্ধ সাধন করিয়াছিল ৷ এস্কলে ভগবান রামদাস স্বামী নিষ্চাম 

মন্ত্রী ভাবে তাহার কাঁধ্য করিয়াছেন মাত্র উপলদ্ধি হয়। 

শিবাজীকে কতকগুলি অসভ্য, বনচর, মবলাগণকে সঙ্গে লইয়। 
তৎকালীন স্থশিক্ষিত সর্বাযুধ সম্পন্ন জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে 

হইয়াছিল। সম্রাট নেপোলীয়নকে সেরূপ অসুবিধা ভোগ 

করিতে হয় নাই। তাহার সৈন্যগণ অস্্রীয়ন বা জন্ণ প্রতি- 

বন্দীর, প্রতিষ্পদ্ধী। শিবাজী এইরূপ নানাপ্রকার অস্থবিধার 

মধ্য হইতে প্রথর বুদ্ধিমত্তা, শৌর্য এবং অধ্যবসায়ে হিন্দুসাত্রাজ্য 
স্থাপন করেন। শিবাজী. পতিত হিন্দুগণকে এক স্থৃত্রে 

আবদ্ধ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যে সকল অলৌকিক কার্ষ্য 

সম্পন্ন করিরাছেন, সেই সকল লোকো্তর কাধ্যের জন্য ভারত- 

বর্ষীয়েরা তাহাকে মহাদেবের অবতার বলিয়। সম্মান করিয়া 

থাকেন। 



আরাঞ্জেব পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা শ্রবণ পূর্বক 

চতবেগে উত্তর-ভারতবর্ষে গমন করিয়। কিরূপে ভ্রাতৃগণকে 

ত্যা এবং পিতাকে বন্দী করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন 

হা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন। যে সময় আরাজেব 

ঢাধিপত্য লাভের নিমিত্ত কুটচক্রান্তে .লিপ্ত এবং বিদ্রোহ 

শমনার্থে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ের মধো শিবাজী 

ফজল খাঁকে নিহত, বিজাপুর-টসন্য পরাস্ত, হিন্দুরীজন্য- 

গকে সম্মিলিত এবং ভাঁরতসমুদ্রবক্ষে হিন্দপতাকা স্থাপিত 

রিয়া আপন বল দৃড়ীভূতকরেন। আরাঞ্জেব উত্তর-ভারত- 

্ষেআপনার ভিত্তি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিয়া দাক্ষিণাত্যের 

শৃঙ্খলতা বিদুরিত করিবার জন্য মনোনিবেশ করেন । শিবাজী 

[ন দিন অত্যন্ত বলশালী হইতেছেন, মোগলদিগের মুখবিবর 

ইতে বলপুর্বক বিজাপুর রাজ্য গ্রহণ করিতেছেন, ইহাকে 
থম অবস্থাতে দমন না করিলে ভবিষাতে অত্যন্ত ছুদ্ধর্ধ্য 

ইয়া পড়িবে বিবেচন। করিয়া জেষ্্য পুত্র কুমার মৌজমকে 

বেদীর এবং বিখ্যাত স্ষরমহলের ভ্রাতুষ্পুন সায়েস্তা খাকে 

[মিরউল-ওমরা উপাধি প্রদান ও প্রধান সেনাপতিপদে প্রতি- 

ত করিয়া! দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। দরবার এবং অন্তঃপুর 

ভয় স্থানেই সায়েস্তা খার অপ্রতিহত ক্ষমতা ; ইনি সমাটের 

শ্বস্ত ও শ্রিয়পাত্র হওয়াতে আপনাকে রাজ্যমধ্যে সর্বপ্রধান 
চু 



দশম অধ্যায় 2. ১২৭ 

কর্মচারী বলিয়া বিবেচনা করিতন-। সায়েন্তা খা সেনাপতিপদে 
বরিত হইয়া .সম্াটসমক্ষে নানা প্রকার. গর্বিত বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া শিবাঙ্ভী দমন, . দুর্গসক্ল অধীনে আনয়ন এবং ভাহাতে 
মোগল বিজয়-বৈজয়ন্তী সংস্থাপন করিবার জন্য 'প্রতিশত 
হইয়া বিপুল বাহিনী সহ দাক্ষিণাত্যাভিমখে যারা কৰেন। 

তাঁহার বিপুলবাহিনী চলংশীলনগরীর ন্যাপ প্রতীরমান হইতে 

লাগিল । ইহার বৃহৎ বৃহৎ শোভার়মান শিবির, আপণ-বীথিকা, 

ভো[গবিলাস দ্রব্যের প্রাচুর্ম্য ও নৃত্যগীত এই চলংশীল নগরীটুকে 
উৎ্সবময় করিয়া তুলিয়াছিল | উহাঁদিগকে যুদ্ধধাত্রী বীরপুরুষ 

না বলিন্বা ভোগস্থথনিরত উপবনবিহারী নাগরিক বলিলে ঘগাথ 

আখা। প্রদান করা হয়। 

শিবাজী, চরমূখে সায়েস্তা খার দাক্ষিণাত্যে আগমনবার্তী 

শ্রবণ করিয়া আসন্ন যুদ্ধের জন্য ছগসকল আহাধ্য ও বৃদ্ধোপ- 

যোগী দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং সৈন্যসকল একত্রিত করিতে 

আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মোরোপন্ত পেশওয়া এবং অশ্বা- 

রোহী-সৈন্য-সেনাপতি নেতাজী পালকরকে মোগলরাজ্া 

আক্রমণ ও চৌথ সংস্থাপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়া বিদাক্স 
প্রদান করেন। মোরোপন্ত পদাতিক সৈন্য লইয়া জুন্নারের 
উত্তরভাগস্থ অনেকগুলি দুর্গ হইতে মোগলদিগকে বিদূরিত 

করিয়া গৈরিক পতাকা স্থাপন এবং গ্রাম ও নগর হইতে 

চৌথ সংগ্রহ করিয়া শিবাজীর ধনাগার বুদ্ধি করেন । নেতাজী 

পালকর মোগল রাজ্যে প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় প্রবল বেগে 

গ্রাম হইতে প্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে গমন করিয়া! 

সমুদায় বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন। তাহার পতঙ্গপালের 



১২৮ শিবাজীর জীবনচরিত। 

ন্যায় উপস্থিতি, বিছ্াতের ন্যায় গতি এবং বজের ন্যায় ভৈরব 

আক্রমণে আরাঙ্গীবাদ পর্য্যন্ত ভূভাগ বিত্রাসিত হইল। নেতা- 
জীর অবদানপরম্পর1 সায়েন্ত খাঁর বিলাসিতার ব্যাঘাত 

সম্পাদন করাতে তিনি আরাঙ্গাবাদে বেশী বিলম্ব না করির। 

আহমদনগরাভিমুখে গমন করেন । আহনদনগর রক্ষার স্থ- 

ব্যবস্থা করিয়। পীররগাঁও হইয়া পুণা উপস্থিত হন। পুণা গমন: 

কালীন সায়েস্তা খা গ্রামসকপ দগ্ধ শন্যক্ষেত্র সকল ধ্বংস 

এবং শিবাজী যে সকল স্তাঁন ভাবিকার করিয়াছেন তাহা পুন- 

রধিকাঁর করিবার জন্য উপযুক্ত সেনানায়কের অধীনে সেনাদল 

সকল প্রেরণ করেন। শিবাজী সায়েস্ত খার পুণা আগমনবার্তী 

শ্রবণান্তর রাজগড় পরিত্যাগ করিয়। শক্র-অভেদ্য সিংহগড়ে পুত্র 

কলত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে নিরাপদে রাখিয়া সায়েস্ত। 

খা-পরাভবের উপায় উদ্ভাবন করেন । 

সায়েস্তা খা বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহার বিপুলবাহিনী 

সহ আগমন বার্তায়, মোগল সম্রাট নামের ত্রাসোত্পাদিক! 

শক্তিতে মহারাউ্রাগণ বিন। বাধায় হুর্গ প্রদান করিয়া শরণাপন 

হুইবে। কিন্তু যখন মোগল সৈন্যদলেরা ছর্গসকল জয়, 

করিতে "সমর্থ হইয়া বিফল মনোরথে প্রত্যাগমন করিতে, 

লাগিল. তখন সায়েস্তা, খাঁর পুর্ব্ব গর্ব খর্ব হইল ও ইহাদিগকে 
অয় করা সুখসাধ্য নহে এরূপ মনে মনে স্থির করিলেন । 

হিন্দুগণ জননী জন্মভূমিকে ন্বর্গ অপেক্ষা পবিত্র বলিয়া পুজা 
করিয়া থাকেন। এই প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া তীহাঁরা যবন. 
আক্রমণ হইতে আপনার প্রিয়তম জন্মভূমি ও ধন্শরক্মার নিমিত্ত 

কৃতসঙ্কল্ল হইবেন ইহা কিছু আশ্চর্ষ্যের বিষন্ন নহে ! শিবাজী- 

শিশির শী শশী শী শো পেস্প্াপীশপীলী 



দশম অধ্যায় ১২৪ 

প্রবঞ্িত ঘূর্ণায়মান উপদেশচক্র, আপন আপন কর্তব্যকর্ম্ম- 
পরিপালন-ধন্মন সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়াছিল. যখন মনুষ্য- 

জদয়ে কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হয়, তখন তাহাকে বিপদ বা সম্পদ 

কোন অবস্থা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তাই জন্মভূমি 

রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর বীরগণের নিকট সায়েস্তা খা-প্ররিত সৈন্যগণ 

পরাভূত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিল । 

সাপ্মেস্তা খার প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হওয়াতে তিনি সমস্ত সৈশ্ 

পরিচালনা করিয়া স্বরং চাকন ছুগ্গ আক্রমণ করিতে গমন 

করেন । পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে শিবাজী ১৫৮৮ শকে* 

ইহা অধিকার করেন, সেই সময় হইতে ফেরঙ্গজী নরসাল। 
ইহার শাসনকর্তীপদে নিষুক্ত। | 

ফেরঙ্গজী ব্বধর্শান্ুরক্ত ও জন্মভূমি-ভক্তগণের অগ্রগণ্য | 

তিনি দিবানিশি হিন্দুগৌরব-পতাকা ভারতাকাশে চিরদিনের 
নিমিত্ত কিরূপে উড্ডীয়মান হয়, কিন্ধপে ভারত পুর্ব বিদ্যা ও 
তরবারীর শ্রেষ্ঠতা সম্প্রাপ্ত হয় এবং কিরূপেই বাঁ সেই পুর্বকার 

অতুলনীয় ব্শ্ব্যয ভারতবাসী পুনঃপ্রাপ্ত হন, এই সকল মহতী 
চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। | 

ফের্জী. সায়েস্তা খার আগমন বার্ড শ্রবণ করিয়া যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তত হইলেন। সায়েস্তা খা সমস্ত সৈনোর সহিত চাকন 

দুর্গ অবরোধ করিয়। অপীম অধ্যবসায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে 

প্রারস্ত করেন । তিনি প্রথমতঃ ছুগের কোনরূপ আনষ্ট 

. সাধন করিতে না পারিয়া মোগল গোলন্দাজদিগকে কামান 

ক ১৬৪৬ খু? । 



১৩০ শিবাজীর জীবনচরিত। 

সকল ছুর্গাভিমুখে সংস্থাপন করিয়া অনবরত অগ্নিময় গোলক 

সকল উদগীরণ করিতে আদেশ করেন। ফেরঙ্গজী-পরিচালিত 

মবলাগণ দ্িবস-রজনী মোঁগলগণের উপর অখ্িবর্ষণ করিয়] 

তাহাদিগকে বাঁর বার স্থানচ্যুত করিয়া পশ্চাৎপদ করিতে 

লাগিল। সায়েস্তা খা অসীম উদ্যমেও ছর্গ গ্রহণে অসমর্থ 

হইয়া সেনা নায়কগণকে আহ্বান করিয়া যে কোন প্রকারে 

হউক হূর্গ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা এবং কৃতকাধ্য হইতে পারিলে 

বহুমূল্য পুরফ্ষার এবং পদোন্নতির প্রলোভনে প্রলুন্ধ করেন । 

ফেব্রক্গজীর নিভীকতা, সকলের অগ্রবর্তিতা, আত্মরক্ষা বিমুখতা, 
এবং সকলের গতি বিশেষতঃ আহত সৈন্যের প্রতি সন্ৃদয়ত। 

প্রত্যেক মবলাগণমধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগের শৌর্য্য ও 

সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা ও কর্তব্যপরায়ণতা, বহুল পরিমাণে 

বৃদ্ধিকরে। ধনমদোন্মত্ত ধনবাঁনগণ ধনবলে ষে সকল কার্ধ্য 

কারতে অপারগ হন, সং্পুরুষগণ তাহা আত্মবলে অক্রেশে 

সমাধা করিয়। থাকেন। মোঁগলগণ, কনর মবলাগণের নিকট, 

বিপর্যস্ত এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত বারবার পশ্চাৎ্পদ হইতে 
লাগিলেন । মোগলের। এইরূপ বারংবার বিফলমনোরথ হইয়া 
ঈশান কোণস্থ ছুর্গমঞ্চতলে স্থরঙ্গ নির্মীণ করিয়! তাহা আংশিক- 

রূপে বিধবংস করেন। মোগলসৈন্য সেই পথ দিয়! জয়োল্লাসে 

উল্লসিত হইয়! প্রাণপণে ছুর্গ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। 

ফেরঙ্গজী নারসাল। উপস্থিত বিপদে মুহ্যমান না হইয়া স্বীয় 

শৌর্সয, গ্রভূপরায়ণতা ও স্বদেশপ্রেমিকতা দেখাইবাঁর উপযুক্ত 
অবকাশ প্রাপ্ত হওরাঁতে আনন্দোন্সত্ত হইয়া ঘোরতর বিক্রমে 

মোগলগণকে আক্রমণ করিলেন। ঘমোগলদিগের ৰিজয়ানন্ 



দশম অধ্যায়। ১৩১ 

নিরানন্দে পরিণত হইল, তাহারা মবলাগণের অন্ত্রাঘধাত সহনে 

অসমর্থ হুইয়া পশ্চাৎ্পদ হইলেন এবং রজনী সমাগমনে এই 

লোকক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধও স্থগিত রহিল। 

ফেরঙ্গজী দেখিলেন ছুর্গের এরূপ ভগ্মীবস্থায় ইহা রক্ষা 

করিতে প্রয়াস পাওয়া কেবল নিবুরদ্ধিতার পরিচায়ক এবং 

তাহার দুরাগ্রহ জন্য মবলাবীরগণ নিহত হইবে বিবেচনা করিয়া 
পরদিন প্রাতঃকালে অবরোধের সপ্ত পঞ্চাশত্তম দিবসে সায়েস্ত। 

থার নিকট বলিয়। পাঠান তাহাদিগকে সশস্বে গমন করিতে 

পথ প্রদান করিলে তিনি ছুর্গার্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। 

সায়েন্তা খা, যুদ্ধ ক্লেশ সমাপ্ত হুইল ভাবিয়া সাদরে এ প্রস্তাব 

গ্রহণ করেন । (১৫৮৫ শকে *) 

সায়েন্তা খ' ফেরঙ্গজীর বীরতায় মুগ্ধ হইয়! তাহাকে মোগল 
পক্ষে আনয়ন বাসনায় অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ এবং 

সমতাটের অধীন কার্ধ্য গ্রহণের নিমিত্ত অনেক প্রলোভন প্রদর্শন 

এবং অন্ধরোধ করেন। বীরহৃদয় নরসাল! প্রত্যুত্তরে কহেন 

“শিবাজীর কন্চারীদিগের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, আমার 

ন্যায় ব্যক্তি তাহার থাকিলে বানা থাকিলে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি 

হইবে না, এতদ্যতীত তিনি আমার জীবিকার্থে যাহা প্রদান 

করেন তাহাতেই আমার সাংসারক ব্যয় সুখ স্বচ্ছন্দতার 

সহিত নির্বাহ হয় এবং উদ্ত্ত অর্থে অতিথি দেবতা পুজন 

সম্পন্ন হয়। আমি আমার অবস্থাতে পরিতুষ্ট আছি” ইত্যাদি 

নানাপ্রকার কথা কহিয়। সায়েস্তা খার অনুরোধ অস্বীকার 

করেন। 

১৬৬৩ খত । 
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যে সময় দিলীশ্বর জগদীশ্বর বলিয়া গীত হইতেন, যে সময় 
তাহাদিগের অধীনে অতি সামান্য কর্ম প্রাপ্ত হইলে লোকে 

আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া! বিবেচনা করিত, সে 
সময় ফেরঙ্গজী মোগল সম্রাটের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া 

সামান্য স্বদেশান্রাগ ও স্বজাতি প্রেম প্রদর্শন করেন নাই । 

ফেরঙ্গজীর আত্মাতিমান এতদূর প্রবল ছিল যে দেশের 
শাত্র বলিয়া যাহারা পরিগণিত, তাহাদিগের অধীনে কর্ম 

বা তাহাদিগের সংসগ্গে গমন করাও পাঁপজনক বলিয়া 

বিবেচনা করিতেন । তিনি সায়েন্তা খার নিকট বিদায় গ্রাহণ 

পূর্বক শিবাজীর সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন 
করিলে শিবাজী তাহার ব্যবহারে অপীম প্রীত হইয়া! আলিঙ্গন 

প্রদান পূর্বক সন্মাননা করেন। ফেরঙ্গজী সমগ্র মোগল 
সাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী না হইতেন 

শিবাজীর প্রেমালিঙ্গনে তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হন। 

শিবাজী ফের়ঙ্গজীকে বহুমুল্য উপহার প্রদান পূর্বক ভূপাল 

গড়ের হুগণধিপতি করিয়। তাহাকে তথায় প্রেরণ করেন । 

সায়েস্তা খাঁর এই চিরম্মরণীয় অবরোধে প্রীয় নয় শত 
ব্যক্তি নিহত ও আহত হয়। যদিও সমস্ত দৈন্তের সহিত তুলনায় 

ইহার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প কিন্তু এই অবরোধে গিরিছ্গণবরোধের 
ছুগমতা ও ভীষণতা, ষহারাস্্রীয় বীরগণের দৃঢ়তা ও যুদ্ধনিপুণতা 
সায়েস্তা খার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। মহারা্রীয়দিগকে 

মোগল নামের ভীতি প্রদর্শন করাইয়া অথবা অর্থ বা রাজ্যের 
লোভ দেখাইয়।! বশীভূত করা যাইবে না ইহ তাহার হৃদয়ে 

বিশেষরূপে বদ্ধমূল হয়। সায়েস্তা খা! চাকন ছগের সুব্যবস্থা 
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ছুর্বক পুণা প্রভ্যাগ্রমন করিয়। দাদোজী কোঁগুদৈবনিশ্মিত রজ- 

মহল নামক প্রাসাদে নিশ্চেষ্টভাঁৰে সমরাতিপাঁত করেন। আরা- 
প্রেব মাতুলের অকর্ম্মণ্যতা অবগত হইয়। বহসংখ্যক সৈন্যস্সহ যোধ- 
খুরাধিপতি বশবন্তসিংহকে তাহার স্বাহাধ্যার্থে প্রেরণ করেন। 

শিবাজী প্রতাপরাও গুজরকে নেতাজী-পরিত্যন্ত অবশিষ্ট 
অশ্বারোহী সৈন্ত প্রদান করিয়। সায়েস্তা খাঁর আহার্ধ্য দ্রব্য এবং 

বাদ প্রাপ্তি রোধ করিতে আদেশ করেন। তিনি অসীষ 

সাহসে, গুরুভারপুর্ণ শকট,' সংবাদৰাহী ভৃত্য এবং সময় সময় 

অকন্মাৎ মোগলসৈন্তের উপর পতিত হুইয়॥, প্রচগুবি ক্রমে আক্র- 

অণ করিয়। তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন । 

নেতাজীপালকর আহ্মদন্গর, জালনপুর প্রভৃতি মোগল 

লাআাজ্যের প্রধান প্রধান নগর আক্রমণ এবং চৌথ স্থাপন্ন 

করিয়া, ৰিজয়লব্ধ দ্রব্যস্সহ প্রত্যাগমন কালে .অকল্মাৎ শত্রু 

ক্র্তক আক্রান্ত হন; কিন্তু তিনি অসীম ধে্ধ্য ও প্রত্যুৎপন্ন- 

বুদ্ধি বলে নির্কিক্পে বিজিত দ্রব্যসহ প্রত্যাগমন করেন । যুদ্ধ- 
কালে ঘোরতর বিক্রমে সকলের অগ্রবগ্ডা হইয়া যুদ্ধ করা 
তাহার চির অভ্যাস ১ এইরূপে যুদ্ধ করিবার সময় তিনি আহত 

ও সংজ্ঞ। বিহীন হইয়া ভূপতিত হন, বিজীপুরের সেনাপতি রস্তম 
ভ্বমান তাহার অমিত পরাক্রম দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন এবং 

আসন্ন বন্দী হইবার উপক্রম হইতে রক্ষা করেন। 
শিবাজী সিংহুগড় হইতে সায়েন্তা খাঁর কাধ্যকলাপ পর্যযা- 

লোচন! করিতে লাগিনেন। সায়েস্তা খ1 শিবাজীর ভয়ে ভীত 

হইয়া আজ্ঞ। প্রচার করেন যে, কোন মহারাীয় পদাতিক ব! 
অশ্বারোহী পুথা প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং কোন 
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মহারাস্্রীয় বিশেষ অনুমতি ব্যতীত গৃহে অস্ত্র রাখিলে কঠোর 

দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এ বিন্বয় প্রহরীগণকে বিশেষরূপে চৃষ্টি 

রাখিতে কহেন । .ছুর্বলহৃদয় সন্দিগ্চেতা মনুষ্যগণ স্বীয় 

হৃদয়ের ছুর্বলতা বশতঃ মানবজাতিকে সাধারণ অধিকার 

হইতে বিচ্যুত করিতে ক্ষণমাত্রও সঙ্কুচিত হয়না। থধিকৃ! 

তাহাদিগের পাশব বলকে, ধিক্! তাহাদিগের মন্ুষ্যত্বকে | 

শিবাজী সায়েস্ত। ধার কার্যাপরম্পরা অবগত হইয়া এক দিন 

ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন ভাদ্র মাসের সন্ধ্যাকালে এসজী কঙ্ক, তানাজী 

মালজ্বরে, দাদাজী বাপুজী দেশপাণ্ডে, চিয়াজী বাপুজী 

দেশপাণ্ডে, স্বরবে প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি মহারীকে আহ্বান 

করিলেন। ধাহাদের এক এক জন শত শত ব্যক্তির সহিত 
বুদ্ধ করিতে ক্লেশিত হন না, যুদ্ধস্থলে ধাহাদিগকে মের নিয়ন্ত। 

বলিয়। প্রতীত হয়, এইরূপ পুরুষসিংহসহ সায়েস্তা খাকে 

মকম্মাৎ আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন । এতদর্থে সিংহগড়ের 

নন্নিকট কাত্রজেঘাটীর ছুরারোহ পব্বতের স্থানে স্থানে বৃক্ষো- 

শরি এবং কতকগুলি বলীবর্দের শৃরঙ্গে মসাল বাধিয় রাখিতে 

এবং তাহার ইঙ্গিত কালে এই সকল মদসাল প্রজবলিত 

3 বূণ বাদ্য বাজাইঙে বাজাইতে গমন করিতে আজ্ঞা করেন। 

শরাজী মবলাগণকে এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া এক 

নত নির্বাচিত মবল! সৈন্য পথে স্থাপন এবং জআশ্বেত্তুহোল 

ামক স্থানে অবশিষ্ট সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং পঞ্চবিংশতি যমরাজ- 

[হচর যোদ্ধাগণের সহিত পুণা মধ্যে প্রবেশ করেন । ভাদ্র 

াসের ঘোর তমসাচ্ছন্ন ভীষণ রজনী তাহাতে আবার 

ষ্টি-ও ঝড় ইহার ভীষণতাকে অধিকতর ভীবণ করিরা তুলি- 
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যাঁছে, এরূপ অবস্থায় ইহাদিগের গমনকালে পথিমধ্যে অদ্ধ- 

নিদ্রিত জনৈক প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল “তোমরা কে? কোথ। 

হইতে আসিতেছ এবং কোথায় বাঁ যাইবে?” চিক্নাজী উচ্চৈশ্বরে 

নিঃশক্কভাঁবে কহিলেন “আমরা সেনা নিবাসের লোক, পাহারা 

দিতে গিঘ্বাছিলাম, এক্ষণে প্রত্যাগমন করিতেছি”, এই বলিয়। 

তাহারা ধীরে ধীরে সায়েস্তা খার বাস ভবনের নিকট উপস্থিত 

হুইলেন। শিবাজী প্রভৃতির ইহা চির পরিচিত গৃহ, ইহার 
প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক বিষয় উহার! সম্পূর্ণ অবগত ; শিবাজী 
প্রভৃতি গৃহমধ্যে গমন করিলে সায়েস্তা খার জনৈক পরিচারি ক! 

তাহাদিগের আগমন বার্ভী অবগত হইয়া চীৎকার করিনা 
সকলকে জাগরিত করে। সায়েস্তা খা প্রাণভযে গবাক্ষ দির! 

পলারন কাঁলে দক্ষিণ হুস্তের তিনটি অস্কুলীর বিনিময়ে ভাগ্য 

ক্রমে জীবন রক্ষা করেন। ১৫৮২ শকে ভাদ মাসে শিবাজীর 

এ প্রচণ্ড আক্রমণে সায়েস্তা খার পুত্র আবুলফতে খা প্রহরী- 

গণসহ নিহত হন। সায়েস্ত। খার সাহাধ্যার্থে সৈন্য আপগিবার 

পুর্বেই শিবাঁজী নির্ব্বিপ্নে আন্বেওহোল নামক স্থানে সৈন্যগণসহ 
মিলিত হইলেন । এ দিকে পূর্ব সঙ্কেতান্গুসারে মবলাগণ মসাল 
সকল প্রজ্বলিত ও রণবাদ্য বাজাইম়! ধীরে ধীবরে গমন করিতে 

আরম্ভ করে। মোগলসৈন্যের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল 3 
স্থতরাং শিবাজী অন্ত পথ দিয় নিরুদ্ধেগে সৈম্ভগণসহ সিংহগড়ে 

উপস্থিত হইলেন । পরদিন প্রাতঃকাঁলে, মোগল সৈন্ত যে স্থানে 

রাত্রিকালে মসালসমূহ প্রজ্লিত হইতে দেখিয়াছিল, তথায় 

গমন করিয়া! দগ্ধাবশিষ্ট মসাল সকল বৃক্ষ এবং বুষশৃঙ্গ সংযুক্ত 

দেখিয়া তাহারা শিবাজী কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছে বিবেচন! 
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করিয়া অত্যন্ত লঙ্জিত হয় ; এমন সময় তাহারা শিবাজীর লুক্কা- 

য়িত সৈম্তকর্তক অকক্মা আক্রান্ত হইয়া বিচলিত হইয়া পড়ে । 

মবলাগণ অতান্ত ক্ষিপ্রকারিতাসহ মোগল সৈগ্ের উপর 

অবিশ্রাস্ত অগ্নি বর্ষণ করিলে, মোগলগণ প্রীণ ভয়ে রণ ভূমি 

পরিত্যাগ করিয়া পুণা আগমন করিল।, সায়েস্তা খশ সৈনা- 

গণের মুখে সমস্ত বিষয় অবগত ও ক্রোধে অধীর হইয়া পিংহ- 
গড় অবরোধ করিবার জগ্য স্বয়ং স৯সন্যে গমন করিলেন । একে 
পার্ধত্য প্রদেশ, তাহার উপর ভাদ্র মাসের অবিশ্রীন্ত বারি- 

ধারায় পথ সকল অধিকতর ছূর্গম হইয়াছে; সায়েস্তা খন এই 
সকল বাধা অতিক্রম করিয়া কোনরূপে সিংহগড়ের পাদ- 

দেশে উপস্থিত হুন ; কিন্তু শিবাজীর ভীষণ কামানের ভয়ঙ্কর 
অগ্রশদগীরণে কোনরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন 

না। শিবাঁজীর কামান সকল যে সময় লোক সংহারকর 

কার্যে নিবৃত্ত থাকে, দেই অবসরে পর্জনাদেব তুমুলবেগে বারি 
বর্ষণ করিয়া মোগলগণকে উতৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করেন । 

সায়েস্ত! খ! মন্ষা ও দেবতা কর্তক বিড়শ্বিত হওতঃ সিংহ গড়া- 

বরোধে অকৃতকার্য হইয়া পণ] প্রত্যাগমন করেন। কিছু 

দিন পুণাতে অবস্থান করিয়া শিবাজীর এত সন্গিকট অবস্পন 

করা যুক্তিযুক্ত নহে, কোন্ দিন তিনি অকন্মাঁৎ আক্রমণ করিয়া 
সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিবেন, এইরূপ বিচার করিয়া পুণা পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ধীরে ধীরে পেগুগীও অভিমুখে গমন করেন । প্ঘশ- 

বস্ত সিংহ গুপ্তরূপে মহারাট্রাদিগের সহিত মিলিত ; তীাহারই 
প্ররোচনায় শিবাজী গুপ্তরূপে পুণা আক্রমণ করেন,” পরাজয়ের 

ইত্যাদি কারণ নির্দেশ করিয়া সন্দিগ্চচেত। সা়েন্ত। খ”। সম্গাট- 
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সমীপে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। আরাঞ্জেব তাহাদিগের 

পরাজয় বার্তী অবগত হইয়া অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে উভয়কে 

দিল্লীতে আহ্বাঁন করেন। সম্রাট মাতুলকে বঙ্গের স্থবেদার এবং 

যশবন্ত সিংহকে কুমার মৌজমের অবীনে প্রথম সেনাপাঁত 
পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়! পুনরায় দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। 

যে সমক্প শিবাজী সায়েস্তা খাঁর সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত. যে 
সময় তিনি মোৌগলরাজ্যাক্রমণের জন্য সেনাপতি সকল চতুর্দিকে 

প্রেরণ করেন, সেই সমক্স অর্থাৎ ১৫৮৩ শকে* প্রবনাম সন্ঘৎ্সবে 

চৈ মাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে রাজগড়ে সোয়রাবাই 

পু্র-সন্তান প্রসব করেন। বাসন্তীপুঙ্জার নবমীর দিন পুত্র 

জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শিবাঁজী পুত্ের "রাজারাঁম”নামক রণ 

করেন। ইহার জন্মে শিবাজী অত্যন্ত আহলাদিত হন এবং দেবতা 

ও বাঁন্ণ উদ্দেশে বহুল পরিমাণে দান ধর্ম করেন। এই বৎসর 

শাহাজী ব্যাংলোরের নিকটবর্তী বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত 

রণপ্ুল্লা খাঁর সাহাধ্যার্থে গমন করতঃ তীহাঁরা বিদ্রোহীগণকে 

পরাস্ত করিয়া আগমন কালে তুঙ্গাভদ্রার তীরস্থ বন্দেকীর বা 

বস্থপট্টন নামক স্থানে মৃগস্বার্থে গমন করেন। মুগয়া কালে ইনি 

অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মাঘ মাসের শুরু পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে 

পঞ্চত্ব লাভ করেন। শিবাজী পিতার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত 

বাথিত হইলেন । জিজাবাই পতির পরলোক গমন কথা শুনিয়া 

অগ্রিপ্রবেশের উপক্রম করেন, শিবাজী এবং অন্যান্য মাননীয় 

ব্যক্তির চেষ্টায় তিনি একার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হন। শিবাজী লক্ষাধিক 

টাকা ব্যয় করিয়! পিতার শ্রাদ্ধ গুবং যে স্বীনে তিনি নিহত হল 

* খু ১৬৬১ । 
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তথায় সমাধি-মন্ৰির নির্মাণ এবং সেখানে পুজাপাঠ ব্যয়ের জন্য 
জাইগীর প্রদান করেন । | 

শাহাজী একজন উন্নত হৃদয়, ধর্মভীরু, প্রভূপরাঁয়ণ, সৌভাগ্য- 
শালী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি লুখজী জাধব প্রভৃতি বীর- 

পুরুষগণ সহ ১৫৪২ শকে আহমদনগরের পক্ষ হইয়া থে 

ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহ! ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কথনও 
বিলুপ্ত হইবার নহে । যদিও তাহারা মুসলমান সেনাপতির অদৃর্- 

দর্শিতা বশতঃ পরাজিত হন, তথাপি গুণদর্শ সম্মাট সাঙ্তাহান 
শাহাজীর বীরতাম্স মুগ্ধ হইয়! সময়ান্তরে তাহাকে পাচ হাজার 

অশ্বের মনসবদার করিয় সম্মানিত করিয়াছিলেন । বিপদসাগর- 

মগ্র নিজামসাহী রাজ্যের অস্তিত্বলোপের উপক্রম হইলে প্রভৃভক্ত 
শাহাঁজী নিজামসাহী রাজোর উদ্ধারবাসনায় সম্রাট প্রদত্ত সম্মান 
ও গৌরব পরিত্যাগ করিয়া আহমদনগরে আগমন পূর্বক প্রক্কত 

উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া কোকন ও দেশ 

প্রদেশস্থ রাজ্যের সুশৃঙ্খল! স্থাপন করেন। 

শাহাঁজী বিজাঁপুরের সেনাপতি হইয়] ৩* বংনর অবিশ্রামে যুদ্ধ 

করতঃ কর্ণাটক, মহীম্থর, ভিলোর, গিক্্রী, মাছুরা এবং তার্জোরের 

দুদ্ধর্য রাজন্যবগে পরাভূত ককিরা বিজাপুর রাজ্যের সীম! 

বুদ্ধি কবেন। ইনিই সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যের সুদুর প্রান্তে মহারা ষ্টায় 

উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়৷ মহারাষ্্ীয় প্রভৃতা বিস্তারকরিয়!- 
ছিলেন। 

যখন বিশ্বাপী শাহাজী বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে বন্দী হইয়া 
বিজাপুরে নীত এবং অশেষ প্রকারে ক্লেশিত হন, তখন তিনি 

আত্মসংঘমের পরাকান্ঠা প্রদশন করেন। শাহাজী মনে 
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করিলে স্বয়ং বা পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বিজাপুরের সমুহ 

অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইতেন। তাহার উদ্বার হৃদয়ে এবপ জঘন্ট- 

বৃত্তি কখনও স্থান পায় নাই। যে সময় তিনি দূত্তম্বরূপ পুত্রের 

নিকট গমন করেন, সে সময় যাহাতে বিজাপুরের সম্পূর্ণ হিত 

সাধিত হয় সে বিষয় শিবাজীকে বিশেষন্ধপে মনৌষোগ দিতে 

কহেন, শাহাঁজীর মন ও হস্ত কখন প্রভুর অহিত চিন্তায় বা 

কার্যে কলুষিত হয় নাই। তাহার দেবচরিত্র, শিবাজীতে 
সংক্রামিত হইয়া] শিবাজীকে পুরুষদেব করিয়। তোলে । 

যশবন্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে পুনরাগমন করিয়া কিছুদিন 

অধাবসায়ের সহিত সিংহগড় আক্রমণ করেন; কিন্তু বিফল- 

মনোরথ হইয়া চাঁকন ও জুন্নর দুর্গে সৈন্য সংস্থাপন করিয়! 

নিশ্চে্টভাবে অবস্থান করেন। বনহুসংখ্যক শক্রসৈন্য রাজামধ্যে 

অবস্তান করিতেছে দেখিয়া দূরদর্শী শিবাজী ইহাদিগকে রাজ্য 

হইতে বিদূরিত করিবার জন্য মোগল রাজ্যান্তর্গত স্ৃরাতনগর 

আক্রমণে উদ্যোগী হইয়া কল্যাণ এবং দণ্ডারাজপুরী নামক স্থানে 

সৈন্য সকল একত্রিত করিতে আদেশ প্রদান করেন। মানসিক 

ভাঁব গোপন করিয়া সাধারণতঃ এরূপ প্রকাশ করিলেন যে 

পটুপণীজ এবং জঞ্জীরার সিন্দীর দিন দিন দুদ্র্য হইতেছে, 

ইহাদিগকে শীঘ্র দমন কর। অত্যন্ত আবপ্তক এজন্য কল্যাণ 

হইতে বসাই ও চেউল বাঁ রেবদপ্তাক্* এবং দগ্ডারাজপুরী 
হইতে জঞ্জীরা! আক্রমণের উদ্রোগ করিতেছেন। 

শিবাজী যখন কল্যাণ নগরে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী 
পি 

* ইহাই প্রাচীন চম্পাবতী নগর, অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যের জন্তু 

খাতি লাভ করে। 
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৮ শািপ্পিশিপাটািশ্পিটিপাপীীশাশিশপীাশিি 

এককব্রিত করেন, সে সময় য় বহির্গীনাইক নামক তীহার প্রখ্যাত 
গুধ্ুচর আগমন করিয়া স্বরাতের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করে। 

শিবাজী ক্ষণবিলম্ব না করিয়া প্রতাপরাও গুজরসরনোবত, 

নিলোসোনদেব, অল্লাজীদত্তো স্বরনীস. মানসিংমোরে, রূপাজী 

ভোলে, মকাজী আনন্দরাও, বাঙ্গাজীদন্তো প্রস্ৃতি ভীমকশ্মা 

যোদ্ধাগণপহ কল্যাণে উপস্থিত হইয়া সমস্ত সৈন্সহ নাসিকস্থ 

পঞ্চবটা প্রভৃতি তীর্থস্থান এবং মেঁলাপত্ত পিক্ষছলে বে সকল ছর্গ 
জয় করিয়াছিলেন তাহা পরিদর্শন করতঃ অতি দ্রুতবেগে গমন 

করিয়া অকম্মাৎ স্বরাত আক্রমণ রুরেন। মোগলগণ সম্পূর্ণ ্ গপে 

পরাস্ত হইয়া সুরাত পরিত্যাগ করিরা পলারন করিল। এই 

যুদ্ধে অক্মডেন-পরিচাঁলিত ইংরাজ সৈন্য বীরতার সহিত যুদ্ধ 

করিয়া আপন স্বত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। (১৫৮৬ শক) ।* 

শিবাজী ছয় দিবস স্থরাতে অবস্থান করিয়া ন্যুন কলে 

এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রাপ্ত হন। মোঁগলগণ 

এ সময় হইতে শিবাজীকে কৃতান্তের ন্যায় বিবেচনা করিতে 

আরম্ভ 'করেন। শিবাজী তড়িতবেগে নগর হইতে নগবাস্থরে, 

হুর্গ হইতে ছুর্গান্তরে অকম্মাৎ উপস্থিত হইয়া যবনগণকে 

আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেকোন স্থদূর প্রদেশ 

হুর্গ হউক না কেন, দূরত1 তাহাদিগের শিবাজী-আক্রমণ-ভীতি 

দুর করিতে সমর্থ হইত নাঁ। 
শিবাজী বিজরলব্ধ দ্রব্য সকল সুশৃঙ্খল পুর্বক নির্বিগ্ত্ে 

রায়গড়ে আনয়ন করিয়! মোগলগণসহ তুমুল যুদ্ধের আয়োজন 

করিতে আরম্ভ করিলেন । 
শশী শপ পদ সপ ৯০৭ শা 

স্ক ১৬৬৪ খুঃ। 
৬ চব 
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পূর্বে কথিত হইয়াছে, শাহাজীর উপদেশান্থসারে শিবা্জী 
কল্যাণের শাসনকর্তী আবজী সোনদেবকে রায়রী ছৃগনিম্মাণের 

ভার প্রদান করেন। ইহার উপরিভাগ দৈর্ঘো সাদ্ধ এবং প্রস্থে 

অদ্ধ ক্রোশ। স্বভাবতঃই ইহা অজেম ও ছুগম্; তাহার উপর, 

সোনদেব-নিশ্মিত ছুর্লজ্বা প্রাচীরে ইহার দুগমতা অধিকতর 

ছুগম করিয়াছে। ইহার এক মাত্র প্রবেশ-পথ তাহাতে তিনটি 

সুরক্ষিত দ্বার আছে । প্রথম দ্বার শিখর হইতে প্রায় ৪০০ দুট 

নিম্নে, ৩০ ফুট উচ্চ মঞ্চযুক্ত ও প্রাচীরবেষ্টিত। ইহার কিয়- 

দরে দ্বিতীয় দ্বার, ইহার নিকট বহু কোণ বিশিষ্ট ৩* ফুট উচ্চ 
দিতল মঞ্চ, ইহাতে নানী প্রকার প্রাচীন প্রথার কারুকাধ্য 

সকল খোদিত হইয়া আছে। এই উপত্যকাভৃমিতে একটি সুন্দর 

সরোবর দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার কিরে বালাকিল্া, ইহার 

সোপানাবলী প্রশস্ত ও সুন্দর এবং প্রাচীরবেষ্টিত। পথের পার 

দেশে ধান্য রাখিবার জন্য সাতটি খোদিত গৃহ, ইহ! অতিক্রমণ 

করিয়া ছুর্গমধ্যে যাইতে হয়। সন্মুখে উচ্চ নহবতখবনা, বাজার, 

প্রতোক বিভাগের পৃথক পৃথক কাধ্যালয়, রাজ প্রাসাদ, সভা" 

গৃহ, সেনানিবাস। এইরূপ তিনশত প্রস্তরনিশ্থিত সুরমা বাঁজ- 

কীয় প্রাসাদ বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ স্থপতি নিযুক্ত করিয়া নির্াণ 

করেন। রাজোর প্রধান প্রধান কর্মচারী সকলও সুন্দর সুন্দর 

'আবান গৃহ রচনা! করিয়া ইহার শোভা অধিকতর সম্বপ্ধন 
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করেন। বাপী, কূপ, তড়াগ সকল খনিত হইয়া ইহার স্ুস্বাছি- 
পানীয় জলের স্থুলভতী সম্পাদন করে । ছুগনিম্মাণকার্ধ্য সমাধা 

হইলে শিবাজী প্রধান প্রধান কর্মচারী -ও সৈন্যগণসহ আগমন 

করিয়া ছূ্গ দর্শনে অত্যন্ত পরিতুঈট হইয়া কহেন “যদি কোন পুরুষ 
প্রকাশ্য দ্বার ব্যতীত দুগণরোহণ করিয়া এই পতাকা সংস্থাপন 
করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এই স্বর্ণ বলয়যুগ্ধ ও 
স্থবর্ণ মুক্তা পরিপুরিত পাত্র প্রাপ্ত হইবেন |,” শিবাঁজীর বাক্যে 

সকলেই নির্বাক, যে সকল মবল! সৈন্য দুগণরোহণের জনা 
স্রপ্রসিদ্ধ, তাহারাও এ বিপদসষ্কল ভীতিজনক প্রাকার 

অতিক্রমণে কুষ্ঠিত। শিবাজী পুনর্ধার বলিলেন “তোমা'দিগের 

মধ্যে কি কাহারও এ পুরঙ্কার গ্রহণে সামর্থা নাই ?” একথা 
শ্রবণ করিয়া একজন মহার দূর হইতে করযোড়ে কহিল “প্রত্র 
আজ্ঞা হইলে দাস এ বিষয় একবাঁর চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করে ।৮ 

শিবাজী তাহার কথা শুনিয়া উৎসাহবদ্ধন পূর্বক আরোহণ 

করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মহাঁর সকলের সন্ুথে 

প্রাণপণ যত্তে ছুগ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া! নির্দিষ্ট স্থানে পতাঁক। 
স্তাপন করিল।- শিবাজী তাহার সাহসে প্রসন্ন হইয়া অশেষবিধ 
প্রশংসাসহ- পূর্বোক্ত পুরস্কার প্রদানপুর্ববক তাহার পদোন্নতি 

করিয়া দেন। যেস্থাঁন হইতে মহাঁর হুগণরোহণ করিয়াছিল 
সে স্থান অধিকতর হুগম করিতে আজ্ঞা প্রদান এবং ছগের 

নাম পরিবর্তন করিয়া প্রায়গড়' নাম প্রদান করেন। পিতার 
মৃতাব পর হইতে শিবাজী এই ছুগে অবস্থান ও রাজা উপাধি 
গ্রহণ এবং আপনার নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া প্রচলিত 
করেন। ও 
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যশবন্ত সিংহ নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করিতে আরম্ত 

করিলে শিবাজী সে সময় ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে জল ও স্থল 

উভয় পথেই মৌগলগণকে আক্রমণ করেন) স্থলপথে নেতাজী 

পালকর, মোগল রাজ্যে অনেক নূতন স্বান আক্রমণ ও চৌথ 

স্থাপন করিয়! বর্ধার ্রারস্তে বহুল পরিমাণে বিজয়লন্ধ পদার্থ 

লইয়' রায়গড়ে প্রত্যাগমন করেন। জলপথে দর্ধাসাগর, 

ইব্রাহিম খণ।, যায়নাক ভাগ্তারী প্রভৃতি জলঘুদ্ধনিপুণ সেনাপতি- 
গণ অনেকগুলি যুদ্ধ, বাণিজ্য এবং তীর্থযাত্রী জাহাজ বন্দী 

করিয়া আনেন। শিবাজীর এই সকল কাধ্যের জন্য কতক 

গুলি লেখক তাহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন । আমর! 

তাহাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি যখন ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, 

এবং আমেরিকানদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল সে সময় 

কিজন্য নিরীহ প্রজা "বন্দী এবং বাণিজ্য জাহাজ আক্রান্ত 

হইয়াছিল ? যত্কালে মোগল সৈন্য তাহার রাজ্যমধ্যে নিশ্চেষ্ট . 
ভাবে অবস্থান করিতেছিল, তৎকালে তাহাদিগকে রাজ্য 

হইতে বিদুরিত করিবার জন্য শিবাজী শ্রেষ্ঠতম রাঁভনীতি- 
বেত্বার ন্যায় এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

পাঠক! সম্পূর্ণ শাস্তিপূর্ণকীলে স্বদেশমধ্যে “ সৈন্যগণ, 

সেনানিবাসে অবস্থান কালে সময় সময় কিরূপ অত্যাচার 

করিয়া থাকে তাহা সেনানিবাস-সমীপস্থ গ্রামবাসীগণ বিলক্ষপ 

রূপে অবগত আছেন । শিবাজী প্রজাগণকে শক্রপীড়ন হইতে 
মুক্ত করিবার জন্য শক্ররাজ্যমধ্যে শক্রগণকে আক্রমণ করেন । 

শিবাজী স্বয়ং আহমদনগর ও পত্তন পরাজয় এবং আরাঙ্গা- 

বাদ আক্রমণ করেন। তাহার অন্গপস্থিতিনিবন্ধন বিজাঁপুররাজ 



সদ্ধি ছিন্ন .করিয়া কোকন প্রদেশ আক্রমণ করেন। শিবাজী 

এ সংবাদ প্রাপ্তিমান্স ক্রতবেগে কোকনপ্রাস্তে আগমন করিয়। 

ভেঙ্কুরল! নামক স্বানে সমবেত বিজাপুর-নৈন্য পরাভব করেন। 

এ যুদ্ধে বিজাপুরের অনেকগুলি প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং 
৬০*০ সৈন্য নিহত ও আহত হন। শিবাজী যুদ্ধে জয়লাত 

এবং সেনাপতি হস্তে বিজাপুর আক্রমণের ভার অর্পণ করিয়! 

স্বয়ং সিংহগড়ে আগমন পূর্ধক মোগল সৈন্যের গতিবিধি 

পর্যাবেক্ষণ করেন। এ সময় জুন্নর সেনানিবেশে বহুসংখ্যক 

মবীন যবন সেনা আগমন করে, শিবাজী ইহাদিগের নিকট 

হইতে আক্রমণ সম্ভাবন! নাই অবগত হইয়া কষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ 
বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। | 

_. এশিবাজীর এ অময়নের কার্ধ্যতৎপরতা! চিন্তা করিলে বিশ্ময়াপন্ন 
হইতে হয়। তিনি কখন আরাঙ্গাবাদে ষেনাগণের অগ্রগামী 

হইয়া মোগল বৈন্য আক্রমণ করিতেছেন, কখন বা কোকন- 

আক্রমী বিজাপুর মৈন্য পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য 

আক্রমণ করিতেছেন, কখন বা মোগলদিগের আক্রমণ-সম্ভাবনা 

অবগত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন, কখন বা মন্ত্রী- 

গণকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রশান্তভাবে উপদেশ প্রদান করিতে- 

ছেন। শিবাজী এইরূপ কার্ধ্যতৎপরতার মধ্যে সমুদ্রতীরবর্ভী 

মালবন হইতে অষ্ট অশীতি সংখ্যক রণতরী স্বয়ং পরিচালনা 

করিয়া! গোয়ার ৬৫ ক্রোশ দক্ষিণ বারসিলোর নগর অকম্মাৎ 

আক্রমণ করেন। এস্থানে দ্বিবসত্রয় অবস্থান করিয়া! নানা 

প্রকার বহুমুল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন। প্রত্যাগমনকালে গোকর্ণ- 

তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া এবং রণতরীদলকে প্রত্যাগমন করিতে 
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আজ্ঞা দিয় দেবাদিদেৰ মহ্াদেবের পৃজ1 করভঃ স্থলপখে গমন্ 

করেন। আগমন কালে তিনি গোয়ার পটুগীজদিগ্নকে যথাসময়ে 
যুদ্ধাপষোগী দ্রব্য প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষ আদেশ প্রদান 

এবং কারওয়াস্থ ইংরাঁজ বণিকের উপর ১১২০২টাক1 বাৎসরিক 
কর স্থাপন করিয়৷ নিংহগড়ে প্রত্যাগমন করেন। 

আরাঞ্জেব, শিবাজীর দিন দিন বলবুদ্ধি এবং আপন কর্ম্ম- 

চারীগণের অকর্ধণ্যতা অবগত হইয়া যতপরোনাস্তি ক্ষুন্ন হন। 

সন্দিপ্ধচেত1 সম্রাট বিদ্রোহতয়ে কর্্মচাক্ীগণের হস্তে উপযুক্ত সৈন্য 
প্রদ্ধান বা তাহাদিগের উপর নম্পূর্ণ বিশ্বাস স্বাপন করেন নাই 
ক্রতরাং ভাহাকে ংশিবাজীকর্ডক সুরাতি আক্রমণ, মোগলসৈন্য 

পরাভব, মুসলমান যাত্রী বন্দী এবং শিবাজীর সিংহাসনারোহণ৭ 

প্রভৃতি নর্মরবেধক, গাত্রদাহজনক কথা স্থিরভাবে সহ্য করিতে 

হয়। শিবাজীর কাধ্যকলাপ যখন একেবারে অসহনীয় হইয়া! উঠিল 
তথন তিনি রাজপুত বীর,.আঅন্বরাধিপতি জয়সিংহু এৰং আফগান 

যোদ্ধা দিলের খাঁকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়। দাক্ষিণাত্য 

বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন । পুর্বে এই ০সনাপতিদ্বয় ধর্মভীরু 

দারার পক্ষপাতী ছিলেন, অবশেষে ইহারা আরাঞ্জেবের পক্ষাব- 
লশ্বন করেন। আরাঞ্জে ইহাদিগের শৌর্ধ্য, বুদ্ধিমত্তা, লৌক-: 
প্রিযতা দেখিয়া ভিতরে ভিতরে ঈর্ষান্বিত হন। নৈতিক বল 

বিহীন সম্রাউ, কিসে তাহারা সকলের অপ্রির, নিন্দনীয় এবং 

অপদস্থ হন সেই সকল বিষয় অনুদিন চিন্তা করিতেন। তীহা- 

দিগকে সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিলে উভয় অর্থ 

সাধিত হইবে বিবেচন1 করিয়া শিধাজী-বিজয়ে প্রেরণ করেন এবং 

প্রতিভূক্করূপ জয়সিংহের পুত্র রাঁমসিংহকে সমীপে রাখিয়া দেন। 
১৩ 



শিবাজী সমুদ্রঘাত্রা হইতে রাক্পগড়ে প্রত্যাগমন করিয়া 

শ্রবণ করিলেন দিলের খা এবং জয়্সিংহ সসৈন্যে পুণা আগমন 
করিয়াছেন। এ সংবাদ অবগত হইয়া তিনি নেতাজী পালকর, 

কারতোজী গুজর, প্রভৃতি যোদ্ধাগণকে মৌগল সৈন্যের 

পশ্চান্ভাগে অবস্থান পূর্বক তাহাদিগের আহাধ্য সামগ্রী রোধ 

এবং সময় সময় অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। 

ইহীর1 শিবাজীর আদেশানুসারে যবনদিগকে আক্রমণ করিয়া 

অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। অস্বরাধিপতি জয়সিংহ 

প্রথমতঃ স্বয়ং পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করিয়া দিলের থার অধীনে 

ইহার তন্বাবধান প্রদান পুব্বক সিংহগড় অবরোধ করিতে গমন 

করেন এবং রায়গড়াভিমুখে অগ্রগামী সৈন্য প্রেরণ করিয়। 

মহারাট্রাগণকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চেষ্ঠা পান। দিনের পর দিন, 

মাসের পর মাস, দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইতেছে তথাপি 

কোন নৃতন দুর্গ হস্তগত হইতেছে না; মোগল সম্রাটের ভীতি- 
প্র নাম ও অজস্র অর্থ ব্যর্থ হইতেছে, বহু যুদ্ধজয়ী লব্বপ্রতিষ্ট 

সেনাপতিদ্বয়ের অসীম অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তা বিফল হইতেছে, 

তাংকালিক পরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক উপায় সকল কাধ্যকারী হই- 

তেছে না, মহারাট্রারা কালাতিপাত সহকারে অবসন্ন না হইস। 

বরং দিন দিন অধিকতর দুদ্ধর্ষ হইতেছে, অবরদ্ধ হুর্গরক্ষকের! 

বহুদিন হইতে শিবাজীর সংবাদ পরিজ্ঞাত না হইয়াও অন্ুদ্ধেগে 

অসীম সাহসে কর্তব্যকর্মমান্থরোধে একপ্রাণে কাধ্য করিতেছে-- 

ইত্যাদি বিষয় পরিচিন্তন করিয়া এবং গোব্রাঙ্গণ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম 

সংস্থাপন জন্ত শিবাজীর অলৌকিক উদ্যম পরিজ্ঞাত হইয়া, হিন্দু 

গৌরবাভিমানি মহারাজা জয়সিংহ, আন্তরিক আহ্লাদিত হন। 
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শীত ২ 

দিলের খা? পুরন্দর ছুর্গ অবরোধানন্তর কোনরূপে কৃত- 

কার্য হইতে না পারি অবশেষে পুরন্দরের স্নিকট কুদ্রমাল 

পর্বতে কামানরাজী সংস্াপিত করিয়া অগ্িবর্ণ করিতে আরন্ত 

করেন। পুরন্দর ছুর্গ অত্যন্ত দুরারোহ ও দুভেদ্য) উহার 

শিখরদেশ পদ তল হইতে ১৭০০ ফুটেনও অধিক উচ্চ। শিখরস্ছ 

ক্গের ৪০* ফুট নিয়ে অপর আর একটি ভ্রর্গ আছে। দিলের 
খার গোলকবর্ষণ আংশিকরূপে নিন্ন দ্ুগের প্রাচীর ধ্বংস 

করে। পুরন্দরের হাবিলদার কারন্ভবীরচুডামনি মহাডেক 

দেশপাণ্ডে মুরারবাজী পরভূ ছুই হাজার সৈন্য লইয়া মোগল 

সৈনাবারিধি হইতে পুরন্দর তটডূমিকে অসীম সাহসে বক্ষ 
করেন । দাবানলের নিকট, নিবিড় অরণা প্রতিম্বহুঞ্কে বেবপ 

ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অজেয় শিবাজী-সৈনের নিকট 

মোগল-পৈনা বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। ববন সৈন্য আংশিক 

রুতকার্ধ্য হইয়াঁও তাঁহার ফলভোগে অসমর্থ হইলে দিলের খ? 

কর্ক তাহারা অত্যন্ত ভঙ্সিত হয়; ইহাতে ধবন্গণ নিয়ছুগে 

অদ্দভগ্রমঞ্চ স্ুরঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দেয়। এই কুতকা্যে 

মোগলগণ অধিকতর প্রোত্নাহিত হইয়া বীরতার সহিত নিম্ন- 

ছুগ অধিকার করেন। বিজস্কোন্মন্ত মোগলেরা আত্ম অবশ্য বিস্মৃত 

হইরা অধিকরুত গৃহসকল লুখন করিতে আরম্ভ করেন। এই 
অবসরে মাবলাগণ উপর হইতে বিশ্বসংহারক অগ্রিবৃষ্টি করিয়! 

মবনকুল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হন। বাজীপরভূ সপ্ত শত নিব্বা- 
চিত অসীমসাহসী মাবল। বীরসহ নিফ্ষাশিত খঙ্হস্তে দ্রুতবেগে 

নিম্নে গমন করিয়! শত্রকুল সংহার পূর্বক যমপুরীর লৌকসংখা! 

বিবদ্ধিত করেন। আগত যবনগণের মধ্যে প্রত্যাগমন জন্য 
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একজনও অবশিষ্ট রহিল না, সকলেই নিহত হইল । ক্ষণকাল 

হস্তচ্যত ছুগ পুনরায় হস্তগত হইল, দিলের খাঁর সমস্ত আশ। 
সমূলে উন্মূলিত হইল এবং বাজীপরভু সাত শত বিজয়ী সৈনা 
লইয়া দুর্গের বহির্ভাগে মোগলগণকে মহাকালের নায় আক্রমণ 

করিলেন। শত শত যবন সৈন্য ইহাদিগের প্রচণ্ড আক্রমণে 

নিহত এবং প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাপিল। বুদ্ধনিসত বীক্ষ- 

গণের শোণিতে মেদিনী পঙ্কিল হইয়া উঠিল । রণমদোন্মত্ত পরডু 

লোমহ্র্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে ফবন কটক মণ্যো প্রবেশ করেন, 

যুদ্ধের বিরাম নাই; প্রতি পদে পদে ইহা ফেন ঘোরতর 

প্রচণডমূত্তি ধারণ করিতেছে, এমন সময়ে তাহার একজন 

পার্শদ, মাবলাগণের ক্ষীণতা, এবং ছুগের দূরতা তাহার কণণ- 

গোচির করেন। কাজীপরভূ কিঞিতি ক্রোফ ও শোকাকুলচিন্ডে 

কহিলেন “দেখুন, মহারাজ শিবাীর যৃদ্ধছুন্ম্দবীর এবং আমার 

সহচর ও অধীনস্থ শূরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিয়! রহিয়াছেন, 

কোন্ প্রাণে আমি সেই সকল মহাপুরুষগণকে অরক্ষিত 
অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া! ফাইৰ ? কিরূপেই বা এরূপ মিরদোহী 
কার্য করিয়া লোকসমাজে মৃখ প্রদর্শন করিব ?,৮ এই বলিয়া 
বীরবর যবনকুল বিধ্বংস করিতে করিতে দিলের খাঁর সমীপ- 
বন্তী হন। দিলের খা বাজীপরভুর শ্রভার় সন্মোহিত হইয। 
বলিলেন “বীরবর! তুমি আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন কর, 
তাহা হইলে যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত হইবে”, পরভু, দিলের খাঁর 
মখনিঃস্যত বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরগর্কে কহিলেন, “আসি 
শিবাজী মভারাজার সৈনিক ! যবনের প্রশংসা বা অন্নগ্রহ 
আমাদিগের উপর বিষোদগীরণ করিয়া থাকে” এই বিনা 

০০ ইল 
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পরভূ, দিলের খার উপর তরবারি প্রহার করেন, খা? পার্শ্ব 

পরিবর্তন পূর্বক তাহার আঘাত ব্যর্থ করিয়া নিশিত শরনন্ধান 

করতঃ তাহাকে মন্্ববিদ্ধ করেন। পুর্ হইতেই পরছু অস্ত্রাহত 

হইয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে এই মন্দাঘাতে কান 

কুলরবি মধ্যাহ্রকালীন স্ষ্যের ন্যার রিপুদল দহন কাঁপয়া 

অকালে কুটল রাহু-গ্রস্ত হইলেন। ইহার পতনে মাবলা- 

পণ একন্বরে "হর হর মহাদেব” শন্দে দিক্মগুল নিনাদিত করিস! 

টভরব বিক্রমে যবনগণকে আক্রমণ করিলেন। কুরগশাবকদল 

গ্রচণ্ড সিংহ আক্রমণে ঘেজপ দশাপ্রাপ্ত হুম যবন্গথ তাহা 

অপেক্ষা শোচনীয় দশ] প্রাপ্ত হইলেন। এইক্ষণ প্রলরদ্ধর যুচ্ছে 

তিন শত মাবল। বোদ্ধা এক সহশ্র ববনসহ সমনসদনে, গমন এবং 

অলশিঞ চারি শত মাবলা নিরাপদে ভুর্গে প্রত্যাগমন করেন । 

হে মপীজাবা কারদ্থগণ। দেখুন! পুক্বকালে কিন্দপে কারগ্র- 

ধার করাল ক্ুপাগণহস্তে মহা তৈরবের ন্যায় শত্রকুল সংছাপ 

করতঃ হিন্দবারতা প্রকটত করিয়াছেন। ইতিহান যতদিন 

জগতে পূজিত হইবে ততদিন ইহার অক্ষয়কীন্তি উচ্চৈঃস্বরে গত 

হইবে, ইঙ্ঠীর লোমাঞ্চজনক বীরতা বীরগণের আনন্দবন্ধন ও 

কাপূরুষগণের ভীতি অপনোদন করিবে । ইহার অসাধারণ আম্ম- 

মধ্যাদা আম্সবিশ্বৃত বাক্তের মোহ বিদুবিত করিতে পাকিবে। 

পরদিন প্রাতঃকালে দিলের খা সৈনাগণকে সনবেত কিমা 

কহিলেন “শক্রুটসন্য যাহার বলে বলায়ান হই! আমাদিগের 

সহিত মুদ্দ করিতেছিল উহানিগের সেই নেতা কলা আনার 

হস্তে নিহত হই্াছে, এক্ষণে এই নেতাবিহীন সৈনা পন্নাজয 

সহজদাধ্য। তোমরা তোমাদিগের পৃ্দ পরাক্রম ম্মুরণ করিম 
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পাশীশী 

যুদ্ধে প্রবর্তিত হও তাহা হইলে অবলীলাক্রমে ইহারিগকে 

পরাজয় কণ্রতে সমর্থ হইবে | দলের খা ইহ কহিয়্া পুনরাম 

বলিলেন, “ঘে পর্যন্ত না তোমরা ছ্গ গ্রহণ করিতে পারিতেছ, 

ঘে পর্ম্যন্ত না ইহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতেছ সে 

পণ্যন্ত আমি শনামস্তকে অবন্পান করিব 1” এই বলিয়া! তিনি 

মন্তক হইতে উষ্ভীষ অবতরণ করেন । ঘবন সৈনা দিলের খাল 
প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া! সকলে প্রাণপণে ঘর্গ আক্রমণ করিলেন । 

দগস্ত সৈনাগণ বাজীপরভুর মৃত্াতে মন্মর হত, স্রীয় পিতা বা 
ভ্রাচার মুত্ুতে মনুষা ফেরপ বিপন্ন হন ইভারা9 সেইনপ 

ভঃখিত। বিপদ, মস্ুধাগণকে মহীয়ান কখন বা,লঘায়ান করিঘা 

থাকে । যাহারা বিপদে মুহামান না হইয়া তাভার গতিকারের 

চেঞ্ায় নিরত থাকেন তীাহারাই শেচতস প্র । পরল 

মৃত্যাতে মাবলাগণের বৈরনির্ধযাহন স্পৃভা, অধাবগায়, সাহদ ও 

শূরতা পৃর্বাপেক্ষা অধিকতর বদ্িত হইল । সকলেই আপনারে 

বাজী পরভুর সহচর বলিয়া গর্দিত ও শ্লাঘনীয় বিবেচনা করিতে 

লাগিলেন । বাজী পরভু তৎকালে একাকী ছিলন এক্ষণে 

তিনি জামাদিগের প্রত্যেককেই বাজী পর করিয়া গিয়াছেন। 
মাবলাগণ প্রচণ্ড বিক্রমে যবন আক্রমণ বার্থ করিলেন । শ্ষেংভিত 

সমুদ্র, পর্বত আহত হইর! ধেরূপ পশ্চাৎ পমন করে সেঈন্ূপ 
যবনসেনানিকর বিফলপ্রকন্র হইয়া প্রভাগমন করে। দেবিতে 

দেখিতে বর্মা আসিল, দিলের ধার কামানরাক্সীর ক্রিয়'ও 

নিস্তব্ধ হইল। দুরের যে সকল স্থান ভগ্ন হইয়াছিল তাহ? 

মাবলাগণ অধাবসায়ের সহিত নিশ্মাণ করাতে আবার পৃব্ধের 

ন্যায় সমস্ত নবীন হইয়! উঠিল। 
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মিরজা রাজ জয়সি'হ. বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষার জগ্ত শিবাজী এবং 

ইহার ৈনাগণের অতিনান্ষ বীরতা ও প্রাণপণে যত্র, দেখিয়া 

অত্যন্ত আহ্লাদিত হন। স্দূবদর্শী ধর্মপরারণ বৃদ্ধ জয়সিংহ, 

কিন্দপে এই নবোখিত হিন্দগৌরব-পত্তীকা চিরদিনের নিমিু 
ভারতাকাশে উড্ভীয়মান হয়, কিসে এই সকল সভাপ্রাণ সমান- 

ধর্ীবীরগণ অকালে কালকবলে কবলিত নাহন কিসে এই 

সকল বীরগণের উদাভরণ সমন্ত ভারানে প্রসারিত হইয়া ঘবন 

অত্যাচার হইতে জন্মভ্রমিতক বিমক্ত করে, এই সকল বীরগণেল 

'অদমা উদাম যাহাতে পন্লোপাম়সম্পন্ন মোগলগণের অত্যাচার 

হইতে লক্ষ পায়, সেবিষন চিম্তা করিনা তিনি সঙ্গি প্রস্তাব 

পুন্নক শিবাজী-সমীপে একজন দূত প্রেরণ করেন। স্বদেশা- 

শুরক্ত বান্টি বন্দী অপবাঁ মুক্ত বে ভাবেই থাকুন না 

কেন. তাহার জদয় সর্পনা স্বদেশের উন্নতির জনা উত্স্থক 

হইয়া! গাঁকে। স্বদেশানুরাগ ভীহার ভদয়কে এতদূর উন্মান্ত 

করিয়া তোলে যে তিনি বাক্তিগত কলক্ককে ভূষণ বলিয়া 

বিবেচনা করিয়া খাকেন। জয় দি'হের প্রশস্ত জদয় শিবাজীর 

জন্য বিচলিত ও হার সমস্ত সহানুভূতি সেই দিকে ধাবিত 

হইল । 

ঘংকালে শিবাজী, বীরবর ম্রারবাজী পরক্ুর মৃত্যুসংবাদে 
ক্ষিন্ন এবং মাবলাগণের অলৌকিক সাহস ও অধ্যবসাস়্, যুদ্ধ- 

নিপুণতা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের সাহায্য বিষয়ে চিন্তাক্রান্ত 

ছিলেন, সেই সময় মহারাজ জয়সিংহ-প্রেরিত দত শিবাজীসমীপে 
উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন “দেখুন, আমরা উভয়েই রাজপুত । 

আপনি পবিত্র শিশোদে বংশ সম্ভৃত, আপনাদ্দিগের সহিত আমা, 



১৫২ শবাজার জাবনচারত। 

দিগের কচ্ছ ওন্সা বংশের বহু দিন হইতে বিবাহ সন্ধন্ধ  হইগা 

আসিতেছে; সেসকল বিষর দেখিলে আপনার সহিত কোন 

সঙ্গন্ধ বাহ্র হইতে পারে । এতন্বাতীত আপনি যে বিষয়ে 

ব্তী হইরাছেন তাহাতে প্রচ্তোক হিন্দর সহিত আপনা 

সাগর সপদ্ধ। আপান গো পান্ধণ ও বণাশম ধন্ম রক্ষার শিগিত্ত 

বন্ধপর্রকর হইয়া প্রতোক হন্দর গোরুবাস্পদ হইনাছেন। 

পরমেশ্বর আপনার বাভঘ্গল বঙ্গবাল বলীয়ান ককন। 

আমি অঞ্লোছে শরীর বিঞস করিরারছি, জননী জনাভমির 

আমি এক কলাঙ্গার পুত্র। আম দবনর্জীত শরীর হইলেও মন 

বিক্রম করি নাই। ক্ননী-পাদপলোর মানপিক পুজক শেনা 

মধ্যে অস্তনিবিষ্ট হইধার আমার কোন স্বত্ব না পাকিলেও 
বলবতা আশা আমাকে সমন সনয় প্রলিন্দ কলিমা থাকে 

আরম বুদ্ধ বলিয়া আপনাকে একট কথা কহিতে সাহা 

না হইরাহি; আপনি যে পবিন্ বিষয়ের জন্য আক্মোহসণ 

কিঘ়াঞ্ডেন, পরহমশ্বর না করুন যদি ভিন্গগণের অই বশনং 

ছন্দান্ত যবনগণের অন্যাচার হইতে আন্সভুনি রক্ষা করিতে 

গু অসমর্থ হন, তাহা হইলে মআাপনার গার বার্চির পুনরারিভাৰ 

গু এপ স্থযোগপরম্পরা প্রাপ্তি নিতাম সহজ হইছে না; 

এজ্ন্তা আসি শারুপক্ষায় হইলেও একভন হিন্দ লাজপুত ভইরা 

আপনাকে এক্ষণকার জনা সন্ধি করিতে অন্ুলোধ করি)? 

দুত, জমসিংতপ্রোক্ত এই সকল কথা কহিলে, শিবাজী আহাকে 

বছমূল্য বঙ্াদি প্রদানে সন্মানিত কিয়া উহার সহিত আশেদ 

শাক্সবিং রাজনীতিবিশারদ রনুনাথ পন্য পরিরাজকে কয়পিংভ- 

সকানে প্রেরণ করেন। মঠারাক্র জয়সি'হ ইহাকে নাদরে গ্রহণ 
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করেন এবং ইহার বাক্পটুতা, নিরভীকতা ও স্বদেশান্থরক্ততা 
দেখিয়া অত্যান্ত প্রীত হন। বিদায়কালে নান! প্রকার বস্থ্রালঙ্কার 

প্রদান করিয়। শিবাজীকে আর লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত না 

থাকিয়া সন্ধি করিতে অনুরোধ করেন । 

বঘুনাথ পস্ত শিাজীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজ 
জয়সি,হের অমারিকতা, মহাশপ্বতা, স্বজজাতিপ্রেমিকতা ও উদা- 

রভার বিষয় নিষেদন করেন “ভিনি নিদ্দপট ও বন্ধুশ্তাবে এ সমর 

সন্ধি করিবার জন্য কঙিলেন; তিনি এ বিষয় আপনার স্বার্থ 

সংরক্ষণ জনা বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া- 
ছেন।” যুগপহ দিল্লী ও বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ করা অযৌক্তিক 

বিবেচনা করিয়া শিবাজী দিলীপতির সহিত সন্ধি করা শ্রেয়ক্গর 

মনে করিয়া এক সহ সসচ্ষিত সব্নালঙ্গীর ও অমুধসম্পন্গ 

মাবলা সৈন্য সঙ্গে লইয়া মাতাঁর চরণবন্দন। পৃব্বক জয় সিংহসহ 

সাক্ষাৎ করিতে রায়গড় হইতে যাত্রা করেন। শিবাজী জর- 

সিহের সমীপবন্গী হইলে সৈন্য সকল তগায় পরিত্যাগ পূর্বক 

একাকী কয়েকজন সহচরসহ জয়নিংহনমীপে গমন করেন; 

শিবা্জী শিবিরসমীপে উপস্থিত হইয়। রঘুনাথ পন্তকে তাহার 

আগমন বার্তা জ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করেন। শিবাজী একাকী 

অকনম্মাৎ আগমন করিয়াছেন শুনিমা মহারাজা জয়সিংহ অতাহ 

বিশ্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া শিবিরবহিগাগে গমন পুর্ব 

অতি সমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনয়ন করত 

বহুমূলাাসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করেন। শিবাজ 

কহিলেন “ধর্ম রক্ষার জন্য আমি আপনার নিকট আগম 

করিয়াছি। আপনি আমার পিতৃ-বয়স্ক, আশা করি আপ 



১৫৪ শবধাজাবর জীবনচাবরত। 

ধর্মরক্ষা-কারধ্যে সহায়ত করিয়া বিমল যশ লাভ করিবেন ।” 

জয়সিংহু কহিলেন “আপনি আমার পুত্র-বয়স্ক ও পুত্রের ন্যায়, 

এই বৃদ্ধ রাজপুতের শরীরে যতক্ষণ পর্যন্ত এক বিন্দু শোণিত 

অবশিঈ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কোন ভীতির কারণ 

নাই।”” মহারাজ জয়সিংহ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শিবাঙ্গীর দু 

বিশ্বাস সস্থাপিত পুর্বক একাসনে উপবেশন করিয়া যুদ্ধ বিষয়ক 

নান] প্রকার কথোপকথন করিয়া! সঞ্ধি বিষয়ক প্রপ্তাব করিয়া 

কহেন “আপনি সততাটের যে সকল ছগ্গ ও রাজ্য অধিকার 

করিষাছেন তাহা পরিত্যাগ রুরিলেই সদ্ধি বিষয়ে আর কোন 

আপত্তি উত্থাপিত হইবে না।” এইরূপ পরস্পর নানা প্রকার 
কথা কহিয়া জয়সিংহ শিবাজীকে দিলের খার সহিত একবার 

সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন । 

দিলের খাঁ স্বভাঁবতঃ একটু গর্বিরত। তাহার উপর আবার 
সত্্রটের কুপাপাত্র, তাহার কাছে না ধাইলে তিনি এ বিষজ্ষে 

শক্রতা করিতে পারেন এইনূপ বিবেচনা! করিয়া জয়মিংহ শিবা- 

জীর শরীর রক্ষার জন্য পঞ্চাশজন রাজপুতবীর এক স্বীয় মাতুল 
শোভাঁন সিংহসহ ভাহাকে দ্রিলের খার নিকটে প্রেরণ করিলেন।। 

দিলের খা, শিবাজীর আগমনে বিস্মিত এবং জম়সিংহের সহিত 

আগ্রে মিলিত হুওয্াতে মনে মনে ঈর্ধাপরায়ণ হন। দিলের খশ 

প্রচলিত প্রথান্থুনারে শিবাজীকে আলিঙ্গন করিরা উভয়ে একটি 

উপাধান-পার্খে এবং অপর দিকে শোভাঁন সিংহ উপবেশন্ 

করিলেন। দিলের খা কিয়তক্ষণ নিস্তবূভাবে শিবাজীকে 

নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন “মিরজ1 রাজার সহিত কি আপনি 

শ্বাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ?৮ শোভান সিং কহিলেন 
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পপসপাপপপিপপপাসপ্পপী উপ পপ শপাপিসপিপাশা শি শাাশীশাাী শশী শিট পেশী শিিশিশীপিশিতশিশ৮ লি 

*শিবাজী মহারাজ আপনাদিগের নিকট সন্ধি কামনার 

আগমন করিয়াছেন।+ দিলের খা--“আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 

পুরন্দর অধিকার না করিয়া উদ্ধীষ ধারণ করিব না.” শিরাজী 
প্রত্যুন্তরে কহিলেন “আমি ছুগের চাবি প্রদান করিতেছি আপনি 

ইহা অধিকার করুন 1?” শোতান কহিলেন “মহারাজ জয়সিৎহ 

সন্িবিষয়ক আপনার অভিমতি চাহিয়াছেন, এক্ষণে ভুর্গাবরোধ 

নিষ্পয়োজন বলিয়া! কহিয়াছেন | এইরূপ নানা প্রকার কথা- 

বার্ভার পর শিবাজী পান-স্থুপারী গ্রহণ করিয়। জয় সিহের 

নিকট প্রত্যাগমন এবং সমস্ত ৰিবরথ বিবৃত করেন। জয় দিংহ 

শিবাজীর সহিত একত্র ভোজন এবং অবস্থান জন্য পাশ্বস্থ 

শিবির নির্দেশ করিয়া শিবাজীর সম্মাননা করেন। 

মহারাজ। জয় সিংহ. দিলের খা প্রভতি কর্্মচারীগণকে 

আহ্বান করিয়া নিম্োক্ত প্রকারে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর পূর্বক 
সম্াটপমীপে প্রেরণ করেন। 

(১) শিবাজী, খানদেশ, নাসিক, ত্রযন্বক প্রভৃতি যে সকল 

মোগল রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তাহা বর্তমান সন্ধি অন্সাৰে 

পরিত্যাগ করিবেন । 

(২) মোগল রাজ্যেতর তাহার পুর্ব অধিকৃত প্রদেশ তাহা- 
রই রহিল। তাহাব্র উপর মোগল সম্রাট কোনরূপ হস্তক্ষেপ 
করিবেন না। 

(৩) শিবাজী, পুরন্দর, সিংহগড় প্রতৃতি ২টি দুর্গ মোগল 
সম্রাটকে প্রদান করিবেন। 

(9) শ্রীমান সম্তভাজী দিল্লীপতির অধীনে পাচ হাঁজার অশ্থের 

মনসবদারপদে নিযুক্ত হইবেন । 



(৫) শিবাজী উহার পুত্রের পক্ষ হইয়া বিজাপুরের নিকট 

হইতে চৌথ ও সর-দেশমুখী সংগ্রহ করিবেন । 

(৬) পরস্পর পরস্পরের শক্র ও মিরকে শত্রু ও মির জ্ঞান 

এবং যুদ্ধকালে পরস্পর সহায়তা করিবেন। 

(৭) শিবাজীর বিশ্বস্ততার প্রমাণম্বর্ূপ বর্ঠমাল বিরাপুর- 

যুদ্ধে তাহাকে সহায়তা করিতে হুইবে। 

(৮) অপর অপর বিষয় শিবাজী দিলীতে গমন করিয়া সম্রাট- 

সমক্ষে নিষ্পত্তি করিবেন । 

সন্ধি-পত্রযহ শিবাজী সোলোপন্ত ডবীরের শালাক ববুনাথ 

বল্লাল কোরডেকে দিলীতে প্রেরণ করেন । 

কয়েক মাসের মধ্যে সম্রাটের অঠিমঠিপর মাসিয়া পৌছিল। 

জয়সিংহ মোগল দৈনাসহ বিজাপুরবিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। 

শিবাক্জী, নেতাভী পালকর প্রভৃতি সেনাপতিসহ ছুই হাজার 

অশ্বারোহী এৰং আট হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া মোগল 

চমূর সহিত মিলিত হইলেন । 

বিজাপুরের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি আবদুল করীম, খবাস 

খা, রস্ম জমান, ব্যাঙ্কোজী ভৌসল।া (শিবাজীর বৈমারের 

ভ্রাতা) প্রস্থৃতি বীরগণসহ মোগলবিরুন্ধে আগমন করেন। ইহারা 

মোগলদিগের সহিত কতিপয় যুদ্ধে পরাজিত হয়া বাৎসরিক 

কর প্রদান করিয়া সন্ধি ক্রয় করেন। 

সম্রাট বিজাপুর-যুদ্ধে শিবাজীর সব্যবহার, সাহস ও শূরতায় 

সন্থষ্ট হইয়া তাহাকে নানাবিধ বহুমুলা উপহার দিয়া এবং দিল্লী 

আগমনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। 

রদ্ধ মহারাজ! জয়সিংহ এই অভিযানে শিবাজীর সহিত 
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দর একর সহবাস নিবন্ধন ঠাহার মধুন বাক্পট্তা, বৃদ্ধিমন্তা, 
দদয়ের প্রশন্ততা, স্বদেশান্থরক্ততা গ্রক্গতি সল্গণরাজী অবগত 
চইয়া স্রদদশ্তুন গ্রথিত হন। যাহাতে শিবাঁজী হিন্দ্সাআাজ্য 

সংস্তাপনে সমর্থ হন, যাহাতে হিন্দ গৌরব-পতাকী ভাবতাক।শে 

প্ুনাকালের ন্যান্স সগোৌরাবে উডীরমান ভয়, যাহাতে ঘবন- 
পদদলিত ভারতবাসী আাম্সতন্থ বুঝিতে পারিঘা এক প্রাণে 

সঞ্চিলিত হইয়া কাগা করিতে প্রনুন্থ হয়, যাহাতে শ্চতুর 

শিবাজী ঘবন মারাপাশ অন্কোশে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সমগ্র ভারতের 

স্বাধীনতা লাতে সক্ষম হন, তদ্বিঘক নানা প্রকার আলোচনা 

করিয়া শিবাজীর সাহানা করিতে বদ্ধপরিকর হন। ধঙ্ে 

এমনই প্রভাব থে শক্রু9 মিন্দপে পরিণত হইরা থাকে । 

ঘিনি নিস্বাথ ভাবে স্বদেশের হিতকামনায় শরীর বিনিয়োগ 
করেন, মিনি স্বদেশবাসীর জুধ সাবনের জন্য অবিকৃত বদলে 

ঘোরতর ছুঃখভে!গ করিয়া থাকেন, যিনি অভ্যাচার-প্রপীড়িত 

জন্মভূমির অভ্যাচার বিদুরিত করিবার জনা বদ্ধপরিকর হন, 

নেই ত্রিকালম্মরণায় মহাপুরুষের সহায়তা করিবার জন্য সমস্ত 

ভূতগ্রামও আপন আপন শক্তির শেষ সীমা প্রকাশ পৃন্বক 

তাহার সাহাষ্য করিয়া থাকে, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 

চিটনীস। সভাসদ কাফি খ! প্রভৃতির গ্রন্থ, প্রাচীন হন্তুলিপি এবং ফেরেন্ত। 
প্রস্থতি হইতে সাহাধ্য লওয়| হইঃ[ছে। 
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দেশ-কালজ্ঞ শিবাঁজী, বিজাপুর-সমর হইতে রায়গড়ে 

ত্যাগমন করিয়া দিললী গমন করিবার পৃর্ষে রাজ্যের প্রধান 

প্রধান নগর ও ছুর্ নকল পরিদশন এবং তাহার শাসন ও রক্ষা 

বিষরক ব্যবস্থা করিবার জন্য রায়গড় হইতে বহির্গত হন। 

শিবাজী দুর্গ সকল পরিদর্শন করিয়া আজ্ঞা এচার করেন যে 

“ রাত্রিকালে ছর্গবারে যে কেহ উপস্থিত হউন না] কেন, দ্গ- 

দ্বারযেন কোন রূপেই উন্মুক্ত না হয় ।” শিবাজার এ আক্ঞা 

কত দূর প্রতিপালিত হয়, তাহা পরীক্ষার জন্য এক দিন রাব্রি- 
কালে তিনি পন্ভাল দুরদ্ধারে উপস্থিত হইয়া কহেন যে “আমি 

শত্রু কর্দক আক্রান্ত হইয়াছি, অতএব শীঘ্র ছারোদঘাটন করিয়া 

আমাকে রক্ষা কর” প্রহ্রীগণ তাহার কথায় দ্বার উদ্ঘাটন 

করিতে অস্বীকত হইয়। ছর্গ রক্ষককে আহ্বান করিল । সকলে 

শিবাজীর আগমন কথা শুনিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল । 

শিবাজী পুনরায় দ্বারোদঘাটন এবং শক্র আক্রমণের কথা 

সক্রোধে কহিলেন। ছুর্গরক্ষক বিনতভাবে কহিলেন “রাি 

অবসানের আর বিলম্ব নাই, আমরা আপনার আজ্ঞাতেই দ্বার রুদ্ধ 

করিয়াছি স্থৃতরাং এ রাত্রে ইহা কখনই খুলিতে পারিব না; 

শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে আমরা সশঙ্গ হইয়া দগায়মান 

রহিলাম।” প্রাতঃকালে ছুগছ্ছার উদঘাটন করিয়া সকলে শিবার্জীর 

চরণতলে প্রণত হইল। শিবাজী 'াহাদিগের কর্তব্যনিষ্ঠাতে 
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সভান্ত আনন্দিত হইয়া সকলকে বিশেষন্ধপে পুরদ্কত করিয়া 

[রগড়ে প্রত্াগমন করেন এবং রাজাস্থ প্রধান প্রধান রীজ- 

পুরধগণকে আহ্বান করিয়া সভামধ্যে স্বীর দিরীগমন বিষ 

প্রকাশ করিয়া কহেন «“ দেখুন আমরা সকলেই এই নশ্গর 

জগতের অধিবাসী |, ঘটনাক্রমে আমাদিগের মধ্যে যদি 

কাহশাকে ইহজগহৎ পরিত্যাগ করিনা যাইতে হয় ভাহা হইলে 

আমর এত পরিশ্রম, ক্লেশ ও অধ্যবসায় সহকারে বণাশ্রম ধন 

সংস্তকাপন এবং দাসত্ব শঙ্খল-বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে স্বাধীনতা- 

রব লাভ করিয়াছি, ভাহ। কি পুনরায় দাসহে পরিণত হইবে» 

যত দিন "আমরা একত্রে মাবদ্ধ হইয়া একপ্রাণে কার্য 

করিব, ভত দিন দেবতাসকল আমাদিগের প্রতি কপাকটাক্ষে 
অবলোকন করিবেন । তিনিই পুত্র, মিত্র ও ভৃত্য পদ বাচা, 

যিনি পিতা, স্থগতৎ এবং স্বামীর অবর্তমানে আপন কর্তব্য কমন 

পরিপালন করেন । আমার এই দিলীগমন স্বার্থ সাধনের জন্য 

ৃ নহে । যে সকল বারপুরুষগণের অজশ্ন শোণিতপ্রবাহে এই রাজ্য 

| সংশ্কাপিত হইয়াছে, যেসকল মহাপুরুষগণের অসীম পরিশ্রম, 

অধাবসায় এবং স্বার্থত্যাগে এই রাজ্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, 

যে সকল মহাপ্রাণ, মহায্জাগণের আজীবন কঠোর দারিদ্র্য- 

শ্রতানুষ্ান সকলকে একক্ত্রে আবদ্ধ করিয়াছে. যদি আমর! 

এই ঘোর দুর্দিনে মোগলদিগের সহিত সন্ধি স্বাপন না করি, 

তাহা হইলে ত্র সকল মহাজ্মীগণের কাধাকলাপ ব্যর্থ হইয়! 

যাইবার সম্ভীবনা। ঘদিও আমার দঢ়বিশ্বাপ আপনাদিগের 
ন্যায় কর্তবাপরায়ণ পুরুষগণ একত্রিত হইলে সসাগরা! সন্বীপা 

পৃথিবী পরাজয় কর! যাইতে পারে, তথাপি সন্দিগ্ধ বিষে 



১৬০ [শবাজার জাবনচারত । 

বুদ্ধিমানগণ প্রবর্তিত হ হন না। ॥ বিশেষত? আজ কাল বিজাপুরের 

সহিত আমাদিগের পরম শক্রতা 3 ইহার উপর মোগলদিগের 
সহিত শক্রতাক প্রবর্তিত থাকিলে যদি ঘটনাক্রমে আমাদিগের 

পরাজয় হয়, তাহা হইলে সেই সকল স্বর্ণবাসী মহাপুরুমদিগের 

নিকট আমরা কি বলিয়া উত্তর প্রদান করিব? যখন আমা; 

দিগের পুত্র পৌব্রাদি ভাবী সম্ভতিগণ আমাদিগের কাধ্যকলাপ 

পর্যালোচনা করিবেন, তখনই বাঙাহারা কি উদর প্রাণ 

হইবেন ? ঘি আমাদিগের অদূরদশিতভার এই রাজ্যান্কুর অকালে 

বিনাশ প্রাপু হন, তাহা হইলে আমাধিগকে ঘোরতর নিবরগমা 

এবং দুর্দীর্কিভাগী হইতে হইলে সন্দেহ লাই) যাহাতে 
মোগলদিগের সহিত আবাদিগের এ সমর বিশেষ কপে মিতা 

সংস্কাপিত হর, সেই উদ্যেশো দিলা গমন করিতে সঙ্গ ও 
করিয়াছি । কি জানি, যদি তথায় ঘটনাক্রমে আমাদিগের 

কিছু হয়, তাহা হইলে আপনারা সকলে একরিত হইনা 

শ্বীমান রাঙ্গারামকে রাজপদে অভিষিক্ত করতঃ একমতে কাছা 

করিবেন। দাসহশৃঙ্খলে 'আাবন্ধ হইয়া ভাহা হইতে মুক্তি পাওয়া 
সাধারণ সৌভাগ্যের কগা নহে । নান বাক্তি যত বড় বুদ 
মান, ধনবান, বিদ্বান ও ধাশ্মিক হউক না কেন, তিনি আপন 

বিদেশীয়ের নিকট যতই পৃঙ্গা ও সন্সান প্রাপপু হউন না কেন, 

ভিনি বিদেতার নিকট অতি হেয় ও কাপুরুষ, পদে পদে 
পদদলিত, অপমানিত ও তিরস্াত হইন্1 থকেন। দেশ সঙ্গ 

শস্য সম্পন্ন ও সনুদ্দিশালী হইলেও পরাধীন প্রজা কিন্ত উদবা 

ঘের জন্য লালায়িত, দারিদ্াভার প্রপীড়িত, জীর্ণ, শীর্ণ 

অকালে কালকবলে কবলিত হয়। আপনারা সকলে অবগত 
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আছেন পৃথিবামধ্যে ছুই শ্রেণার লোক ক্ুষ্য মণ্ডল অর্থাশ 

সব্বতোভাবে স্পৃহনীয় লোক প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। প্রথম, 
ধাহারা প্রাণ অপেক্ষা প্রির়ভর, মনধ্য যে কোন প্রদেশে 

অবস্থান করুন না কেন সকল সময়ে মন বাহার লিকে 

ধাবিত হয়, বিদেশে, অবশ্থান কালে যাহার নাম স্মরণ হহাতে শনি 

শরীর লোমাঞ্চিত এবং চক্ষু দিয়া আনন্দান্* প্রবাহিত হয়, ঘত 

দিন অতাত হউক নাকেন যাহার প্রনভোক পরমাণু ছদয়মণা 

শ্রবর্ণাক্ষরে আহ্কিত থাকে, যাহা কখনও বিস্বৃত হওয়া ঘায় না, 

যাহা স্মরণ করিলে ছুঃখ হাস এবং সখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে সেই 
বগাাদপি গরাদসা জন্মভূনির স্থ স্বচ্ছন্দ তার বৃদ্ধির জন্য, তাহার 

মহন্বভা সকল দেশের উপর স্থাপিত করিবার জনা, তাহাকে 

বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষী কৰিবার জন্য, যেসকল মহা, 

প্রাণ মহানুভাব বাক্ত সনরক্ষেত্&ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন সেই 

মথার্থ স্দেশান্রক্ু সম্মানী ও দেবপদ বাচা পুরুষ সুযা লোক 

ভেদ করিতে সষথ হন। 

অপর, যিনি যোগনুক্ত হইয়া শরীর পরিভ্যাগ করিতে সমর্থ 

হন, সেই মহানোগী মহাপুরুষও স্ঘা মল ভেদ করিয়াখাকেন। 

যোগী হওয়া সাধারণ সাধনা ও ভাগোর কথা নহে, আবার 

শরারোতক্রমণকালে অনেক যোগীও বিফল মনোৌরথ হন। 

প্রথমোক্ত পথ প্রশস্ত ও স্থুগম ইহাতে নিজের ও দেশের উভয়ে 

স্বার্থ সাধিত হয়। যাহাতে নিঃসন্দেহে উভয় কাধ্য সাধিত হ। 
তাহাই গ্রহণীর। অতএব বীরগণ সময় উপস্থিত হইত 

অবসন্ন হইয়া এক্ধপ অবসর পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই উচি 

নহে। যে সকল নরাপসদ এরূপ পবিত্রকালে প্রাণ প্রদান করিত 



১৩২ শিবাজীর জীবনচরিত। 
পাপী পোস্ট 

কুন্টত হয় তাহারাই সংসারমধ্যে কাপুরুষ নামে অভিহিত 

হইয়া থাকে ।” শিবাজীর ওজন্মিনলী কথাগুলি প্রোতৃমগুলীর 

হদঘে প্রবেশ করিলে, সকলেই ইহার আক্ঞান্ুসারে কাষ্য 

করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অসীম তক্তি প্রদশন করেন। 

শিৰাজী, মোরোপন্ত পেশবে, লীলোপস্ত মজুমদার এবং 

নোতজী পালকর সরণোবত এই প্রধান ত্রয়ের« হস্তে সমগ্র 

রাজ্যভার অর্পণ পুর্বক মাতা জিজাবাই এবং রামদাস স্বামীর 

আক্ঞা গ্রহণ করিয়। ১৫৮৭ শকে পৌষ মাসের শেষভাগে নিরাজী 

কাওজী ন্যায়াধীশ, বালাজট আবঙ্গী চিটনীস, ত্রান্ক সোনদেব 

ডবীর, জ্বীবন রাও মানকো, নরহর বলাল সবশীস, দহ্থাক্জা 

গঞ্গাজী, রাঘোজী মিত্রা, প্রতাপরাও 'গুজর সরনোবত, দাবজা 

গাডবে, হিরোজী ফজন্দ প্রভৃতি বিশ্বাী কর্মচারী এবং এক 

সহল্র নির্নাচিত ফমাবল। পদাতিক, তিন সহম অগ্পানোহী ও অঈম 

বর্ষীয় পুত্র শন্তাীসহ দিলীযাত্রা করেন। শিবাজী দিল্লী- 
গমনকালে আরাঙ্গাবাদে স্ুফিসিকন থা কর্ভক অভ্যর্থিত হন? 

প্রধান শাসনকর্তা তাহার প্রভাদগদন করিতে না আসাম 

শিবাজ্ী তাহার উপর বিরক্ত হন শাসনকঞ্তা ইহা অবগত 
হইয়। বিনতভাকে শিবাজীর নিকট অপরাধের ক্ষমা প্রান 

করিয়া তাহার প্রসন্নত লাভ করেন। সহম্গ সহস্র লোক 

শিবাজীকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রভাবে আগমন করেন। ইহাতে 

* মহলার রাও চিটনীস শেষোক্ত বাক্তির পরিবত্তে জন্নাজী দস্তে। হ্ুরনীসের 
নাম উচ্েপশ করেন। 

1 সডফ বলেন পীচ শত অস্ব/রাহী এবং এক সম পঙ্গাতিক শিবাজীসহ 
দিদ্ী গ্ন করিরাছিল। 



দ্বাদশ অধ্যায়। ১৩৪ 
সাীশিশিিশিটাাটিিশিশীটািিিশিশশাশাশীাটিটি 7 পোশাশীশিটিি্ীশীশিনীশীৃদিশশীশিী 

আরাঙ্গাবাদ লোকারণ্য হইয়া উঠে। শিবাজী তথায় অবস্থান 

কালে মহারাজা ক্রয়সিহের আতিগ্য স্বীকার করেন। 

জয়সিংহ নানা 'প্রকার উপদেশ প্রদীন করিয়া কহিলেন 

“আপনি দিলীতে খুব সাবধানে অবস্থান করিবেন; সম্াউ 

তীক্ষদশী, বুদ্ধিমান ; কিন্ধ পাপবৃদ্দি। আপনার সহিত একত্র 
দিরীগমন করিতে আমার একান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু অনেক 

বিবেচনা করিয়া দেখিলাষ যে দুইজনে একত্র গমন করা কোন 

মতে বিধেয নহে । ডুইজনের উপর যদি যুগপৎ বিপদাগমন 

করে, তাহ1 হইলে তাহা হইতে নিদ্রতি পাওয়া নিতাস্ত সহজ 

হহবে না। আপনি দিলী হইতে প্রতাগমন করিলে আমি 

তথায় গমন করিব । শ্রীমান্ রাম পিকে আমি পত্র লিখিলাম, 
সে জোষ্ঠ সহোদরের ম্তায় আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে ।” 

বুদ্ধ জয় সিংহের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শিবাজী 

আরাঙ্গাবাদ হইতে দিলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাট 

আরাঞ্জেব, শিবাজীর আগমন কথা অবগত হইয়া পখিমধ্যস্থ 

গ্রাম ও নগরের প্রধান প্রধান কম্মচারীগণের প্রতি শিবাজীর 

স্থন্বচ্ছন্দতার বিধান, সকল প্রকার আজ্ঞা প্রতিপালন, ও 

সম্মান প্রদশন করিতে আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। 

শিবাজী সকল স্থলে সমাদরে অভার্থত হইয়া মথুরায় 
উপস্থিত হুইলেন। বুন্দাবনের রমণীয়তা, কালিন্দীর কল 
কল কল্লোল, অন্রংলিছ মন্দির সকল ও নগরবাসীর নিত্যানন্দ 

দেখিয়া প্রাচীন ঘটনা সকল তাহার স্মৃতিপটে জাগকক 
হইয়া অনির্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। এখানে 
কয়েক দিন অবস্থান এবং পুণ্যকৃত্য সকল সম্পন্ন কবিযা দিলী 



১৩৪ শিবাজীর বনচনিত | 

অভিমুখে গমন করেন। ছুই মাস কাল অনবরত পথাতি ব্রমণ 

করিরা শিবাজী দিরীর সমীপবপ্াঁ হইলে, সমাট ইহার আগমন 

বাকা অবগত হইয়া রাম সি-হ এবং জন কয়েক সামানাপদস্ত 

কম্মচারীকে অভাথনার জনা প্রেরণ করেন। সম্রাটের অনাদল 

ভাব অবগত হইতে শিবাছীর বিলন্ব ' হইল না। তীক্ষবু্ধি 

শিবাজী সে ভাব গোপন করিরা দিনী গমন করিলেন । ইতাব- 
সরে রঘুনাথ বল্গাল সমস্ত বিবরণ শৈবেদন করিয়া কভিলেন 

“লমাটের মনোগত ভাব ছন্দে য় বাহাক ভাব অন্তকূলই প্রত 

হইতেছে ।” শিবাজী এইজপে গ্রহীনত হহনা দিদ্ীমধো আনা 

হন। ইতিপৃন্ধেই শিবাজীর অবদানপরম্পরা, বর্ণীশ্রম ধঙ্ম- 

সংরক্ষণ জনা অসীম উদাম, সায়েন্তা খা সহ মোগল অনিকিনা 

পরাভব-বার্ঠা সমস্ত্র ভারত পবিব্াপূ ভইম্লাছে। এক্ষণে সেহ 

লোকোন্তর মল্বারত্রকে স্দচক্ষে দেখিবার জন্য অগণিত হিন্প 

ও মুপলমানে দিভীর প্রশপ্ত রাজপথ পরিপুণ হইল । সকলেই 
স্বভাব পরিচালিত, আড়ম্বরবিহীন মাবলাগতণের শৌধাপুণ মন, 

শ্রী, সুগঠিত শরীর, ইতন্ততঃ অবলোকন না করিয়া স্ুশৃঙ্খলা- 
পূর্মক গমনের অশেষবিধ প্রশ-সা করিতে লাগিলেন শিবাজীল 
সম্মিতবদন, সকলের প্রতি সপ্রেম পরিদশন, প্রন্তোকের 

অভিবাদনে প্রতাভিবাদন, প্রত্যেক হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করিম 

সকলকে শিবাজার পক্ষপাতী করিয়া তুলিল। যে সকপ 

মুসলমানগণ তাহাকে বিশ্বাসঘাতক, শঠ, ও প্রবঞ্চক বলিয়া 

বিবেচনা করিতেন, ধাহারা তাহাকে দৈভাদানব ও পিশাচশ্রেলা 
মধো অন্থনিবিষ্ট করিতেন, তাহারা শিবাঞ্জীর অমাক্িকতা, 
সকলের প্রতি তাহার প্রেমপ্রবণতা এবং সহদয়তা দেখিয়া 



দ্বাদশ অধ্যায়। ১৬৫ 

তাহাকে উচ্চশ্েণীর মন্্রধামধো পরিগণিত করিতে প্রারন্ত 

করিলেন। হিন্দ্গণ স্টাহার তেজপুর্ণ সুখচ্ছবি, উন্নত ললাট, 

আনন নাসিকা, আজান্তলঙশিত বাহু প্রতি অমান্যিক লক্ষণ 

সকল, অতিমান্ব অবদান পরম্পরার সহিত তুলনা করিয়া 

ভাহাকে দেবতার নায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন । দিলীর 

লোকসাধারণ শিবাক্ীকে জদয়েব সহিহ অভিবাদন ও 

অভ্যর্থনা করিলেন । কাহার বাসস্তান পরী সাধারণ কর্দুক মেই 

দিন হইতে শিবপুরা নামে প্রচারিত হইল ।* শিবাজী পথশ্রান্তি 

দূর করিপা সগাটেক সাক্ষাতের জনা কহিরা পাঠাইলেন। 

সন্রাট শিবাজীর সাক্ষাং,দিনে লৌহজগালের অঙ্গাবরণ পরিধান 

পূর্বক ও 'অন্শঙ্সে স্থসন্িত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন এবং 

সন্নিকটে বলবান ধোন্গাগণকে সন্নক্ধ থাকিতে আদেশ করেন । 

সম।টের দ্রট বিশ্বাস যে শিবাজী এক ভন অসাধারণ মায়াবী- 

পুরুষ। ইনি এই মারীবলে প্রচণ্ডপরাক্রম আফজল খাল 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সমস্ত সৈন্য সহিত তাহাকে বিদবস্ত 
করিয়াছেন। ইনি এই মায়াবলে রক্ষীগণ কণ্ঠক সুরক্ষিত গৃহ 

ভেদ ও প্রহ্রীগণকে নিহত করিস! মাতুল সায়েস্তা খীঁকে 

লাঞ্ছিত করিষ্বাছেন, শিবাজী যদি দরবারে আগমন করিয়া এই 

রূপ কোন ছুঃসাঁহসিক কাশা করেন, তাহার প্রতিবিধানাথ 

আবাঞ্জেব প্রথম হইতেই তাহার সুব্যবস্থা করেন। রাজা রাম 

সিংহ মোগল দরবারে গমনের পুর্বে শিবাজীকে নানা প্রকার 

নিয়মের কথা অবগত করিয়া কহিলেন “সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 

কালে ভূমি রি করিয়া সেলাম করিতে হয়, ডি এই 
শী পাশপাশি 

ফা কুষ্চানী অনন্ত কহেন । 



১৬৬ শিবাজীর জীবনচরিত। 

প্রথান্থসাঁরে আপনাঁকেও নমস্কার করিতে হইবে ১ শিবাজী 

রাম সিংহের প্রস্তাবে অস্বীক্কৃত হইয়া কহেন “এত আমি 

পাপ্সিব না ইহজন্মে কোন যবনকে এরূপ ভাবে অভিবাদন 

করি নাই সুতরাং ইহা আমি কখন পারিব না” বাম সিংহ 

ইহার কথায় অত্যন্ত চিন্তা ক্রান্ত হইয়া কহিলেন “এ ষে বড় 

কঠিন সমস্যা, এপ না করিলে গর্বিত সম্রাটের ক্রোধাগ্নি 

একেবারে সন্ধুক্ষিত হইবে, তখন পরিত্রাণের সকল উপায় 

ব্যর্থ হইবে ।” “আচ্ছা তাহাই হইবে” বলিয়া শিবাজী রাম 

সিংহের কথার অনুমোদন করিলেন। শিবাজী পুত্র সম্তাজী 

এবং দশজন প্রধান প্রধান অমাত্যগণসহ রাম সিংহ কর্তুক 

পরিচালিত হইয়া আম খাস দরবারগৃহে সমাটসমীপে নান! 
প্রকান্ন উপহার লইয়া গমন করেন। শিবাজীকে আগমন 

করিতে দেখিত্বা « আন্থন শিবাজী রাজা ” বলিম্া সম্রাট 

অভ্যর্থনা করিলেন; শিবাঁজী তিনবার সেলাম করিলেন। এ 

সেলাম ভূমি হইতে অনেক দূরে অবলোকন করিয়া রাম 

সিংহ একটু অন্তরাল করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কুটিল দৃষ্টি 
আরাঞ্জেব রাম সিংহের হৃদয় ভেদ করিস! শিবাজীর কার্ধ্য 

পরিদর্শন করিলেন।* উহার উপবেশনের নিমিত্ত মহারাজ 
যশবস্ত সিংহের দক্ষিণ পার্খে স্থান নির্দিষ্ট হইল। পুত্রসহ 

শিবাজী উপবেশন করিয়া রাম সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

“আমার পাশে ইনি কে বসিয়া আছেন ?» রাম সিংহ 
শী 

* মহারাস্তরীয় প্রাচীন ইতিহাসকারেরা কহেন শিবাজী অভিবাদনত্রয় আরাং- 

জেরকে না করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব, ভগবভী ভবাশী এবং শাহানীর 
উদ্দেশা করিয়/ছিলেন। 



দ্বাদশ অধ্যায়। ১৬৭" 

কহিলেন “ইনি মাড়ওয়ারাধিপতি মহারাঁজা যশবন্ত সিংহ 1”, 
ঘশবন্ত সিংহের নাম শ্রবণ করাতেই প্রধূমিত বহি প্রজ্লিত 

হইয়া উঠিল । প্রস্প্ত সিংহকে পদাখঘাত করিলে যেরূপ অকম্মাৎ 

ভীষণ মৃন্তি ধারণ করিয়! উঠে, সেইবূপ শিবাজী আল্মাভিমানে 
প্রদ্দীপ্ত হইয়া! কহিলেন “কি যশবস্ত সিংহের ন্যায় ওমরা ওশ্রেণী 

মধ্যে আমি পরিগণিত হইলাম? ইহার ন্যায় ব্যক্তি আমার 
সৈন্যমধ্যে অপ্রতুল নাই, আমি মিবরাজের ন্যার আগমন 
করিয়াছি-_-গৃহমধ্যে নিমন্ত্রণ পৃর্বক আনয়ন করিয়া এরূপ 

বিশ্বাসঘাতকতা ?৮ ব্লামসিংহ শিবাজীর ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া 

ধৈর্যধারণের নিমিত্ত বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। ইহাদিগের 

কথোপকথনে নিস্তব্ধ মোগলদরবার প্রতিধ্বনিত হইল । সন্দিগ্ধ- 

চেতা সম্রাট শব্দ শুনিয়] জিজ্ঞাসা করিলেন “রামসিংহ কিসের 

শন্দ হইতেছে ?2” বামসিংহ--“বনের সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়াতে 

অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছে । সম্রাট কহিলেন “তবে ইহাকে লইয়! 
যাও, স্বাস্থ্যলীভ করিলে আনয়ন করিও ।” 

শিবাজী রামসিংসহ সদলবলে দরবার-গৃহ হইতে বহির্গত 
হইলেন এবং তাহার প্রথম ও অন্তিম সম্রাটদশন সমাপ্ত হইল। 

যে সময়ের কথ। আমর! কহিতেছি. তখন আরাঞ্গে মোগল 
সাম্রাজোর শিখর দেশে অবিনূঢ়; সে সময় মোগলদিগের শ্রীবুদ্ধির 

পরিসীমা ছিল না। ইহাদিগের প্রশ্বধ্য, জগ্দিখ্যাত মধুর 

সিংহাসন, বহুমুল্য রত্রখচিত 'সভাগৃহ, জগতমধ্যে অতুলনীয় 

প্রাসাদ সকল এবং বিলাসিতার পারিপাট্য দেখিয়া সাধারণ 

লোকের ন্যায় শিবাজীর মন্তিক্ষ বিঘুণীত ন। হইয়া ভারতের 
পুব্বৈশ্বধ্যের বিষয় ইহার স্বতিপথে সমুদ্িত হইতে লাগিল। 



১৬৮ শিবাজীর জীবনচরিত । 

হিন্দ কীর্তির জলন্ত সাক্ষ্য কুতবমিনার « *, প্রথীরাজ প্রকতির 

দর্গ ও গৃহ সকল, পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয় লৌহ-কীষ্চিস্স্ত 
তাহার স্থৃতিপথে জাগরুক হইয়া আন্মাভিমানকে সহমগুে 
প্রবন্ধিত করিয়া তুলিল। ইহাই দেই ইন্দরপ্রন্ঘ, বথাযর সমগ্র 

আর্শাবর্ডের রাঁজনাবগঁ একরিত হইয়া কুরযোড়ে ভারতের 

মহিমা মন্ুকগ্ে গান করিত, এই সেই স্তান ঘথা হইতে সমস্ত 
ভারতে শাসনদগ্ড পরিচালিত হইত, এই সেই স্থান ঘথায় 
এক্ষণে বৈদেশীক রাজগ্যবগ ভারতশাসনদ % যদুক্ডা কে 
পরিচালন করিতেছে ইতাদি বিষন্ব শিবাজার জদরে সহম্স 

বুশ্চিকদংশনবহ বেদনা প্রদ্ধান করিতে লাগিল।, 

শিবাজী বানপিংহসহ বান-ভবনে প্রত্যাগমন করিসা 

কহিলেন “সমাট আমাকে ঘশবশ্য সিংহের সভিষ্ঠ এক শ্রেনীগত 
করিয়া কি বুদ্ধিমন্ধার পরিচয় প্রদান কন্রিয়াছেন ?” বামতিত্হ 

কহিলেন “এক্ষণে আপনি কুশলে গৃহে প্রহ্যাগমন করিতে 

পারিলে আমি গুরুতর ভার হইতে মুক্ত পাই?” ইত্যাদি নানা 

প্রকার কথোপকগন করিয়া রামসিংহ স্বীয় আবাসে প্র্া- 
গমন করিলেন। শিবাজী রঘুনাথ বলালকে আহ্বান করিয়া 

দরবারের সমস্ত বুস্তান্ত কহিয়া, এক্ষণ কি করা কণ্তব্য, কিরূপে 

সম্্াটকে সন্ত করিয়। স্বদেশে প্রত্যাগমন করা যায় ইত্যাদি 

বিষর জিজ্ঞাস! করেন। ইহ্শারা স্থির করিলেন যে কিছুদিন পরে 

সআাটের নিকট এরূপ ভাবে আবেদন করা হউক যে এস্লীনের 

* ইহা হিন্ুুদিগের কীর্তি, কৃতবুদ্দীন ইহার কারু কাধা সকল উল্লেখন 
করিয়া তৎপরিবন্ধে কোরাপ খোদিত করিয়াছেন। বিশেষ কারয়। দেখিলে 
এখনও পূর্ণব দেবদেবীর দুর্থি স্থানে স্থানে দৃষ্ীগোচর হয়। 



দ্বাদশ অধ্যায়। ১৬৯ 

অলবাযু আমাদিগের শরীরের পক্ষে অস্ুস্থজনক, সৈশম্তগণ দিন 

দিন রুগ্ন হইতেছে, এস্কানে এক্ষণে অবস্থানের কোন আঁবশাক 

নাই সুতরাং দেশে গমনের আজ্ঞা প্রদান করুন। শিবাজী কিছু 

দিন পরে এইরূপ আবেদন করিলে সত্রাট তাহার পার্খদেশে 

লিখিয়া দিলেন “অপেক্ষা করুন যোগ্যতার উপঘুক্ত সম্মান প্রাপ্ত 

হইবেন ।৮৮ শিব্খজী সম্রাটের জদয় কুটিলতাপুর্ণ অবগত হইয়া 

নিজের গমন প্রস্তাব আর উল্লেখ না করিয়া কিছু দিন নিশ্চিন্ক 

হইয়া রহিলেন। 

সম্রট-মাতুল সায়েন্ত! ৭ পূর্শক্রতার প্রতিশোধ লইবার 
উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া দেওয়ান জাফরান থাকে কহিয়। 

পাঠাইলেন যে “শিবাজী ধাহাতে সমতরাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
না পারে তদ্বিষয় বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিবেন। এ অত্ন্ত বিশ্বাস 

ঘাতক এবং এন্দ্রভালিক; ভূমি হইতে ৩০।৪* হাত উদ্ধে উল্লম্কল 

প্রদান করিয়া কাধ্য করিতে সক্ষম, আপনি অনতিবিলম্বে সম্রাট- 

সমীপে এ কথা নিবেদন করিবেন। আমি কেবল "আল্ার 

মেহের্বাণীতে' প্রাণে বাচিয়াছি। আমি স্বচক্ষে ইহার অবি- 

শ্বাননীয় সয়তানের ন্যায় কার্যাপরম্পরা অবলোকন করিয়াছি।” 

জাফরান খা সায়েস্ত খাঁর প্ররোচনায় এই সকল বিষষ্ষ সম 

টের কর্গোচর করেন। সম্বীট এই সকল বিষয় অবগত হইয়! 

শিবাজীর উপর অধিকতর কুসংস্কারাপন্ন হইয়া! তাহার দরবার 

আগমন বন্ধ করিলেন। শিবাজী, রামদি হের নিকট তাহার 

বিরুদ্ধে এপ নানা প্রকার অগীক কথা প্রচারিত হইতেছে 

শুনিয়া, একদিন জাফরান খার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 

আলাপকালে তাহার স্ত্রী সোয়েস্তা খার ভগী) অন্তঃপুর হইতে 



১৭০ শিবাঁজীর জীবনচরিত। 

কহিয়। পাঠাইলেন “ইহাকে শ্রীপ্ব বিদায় প্রদান করুন । ইনিই 

তিনি, যিনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়া আফজল খাঁকে নিহত করিয়া- 

ছেন। ইনিই আমার ভ্রাতুপ্পুত্রকে বিনাশ এবং ভ্রাতার অঙ্গুলি 

ছেদন করিয়াছেন |” জাফরান খা প্রিয়তম পত্রীর অনুরোধ 

অগ্রাহ্য না করিয়া শিবাজীকে শ্রতিমধুর বাক্য বলিয়া বিদায় 

প্রদান করেন । 

আরাঞ্জেব শিবাজীকে অরক্ষিত অবস্তায় রাখা অযৌক্কিক 
বিবেচনা করিয়া আতিথা-ধর্ম্ের উপর পদাঘাত পূর্বক শিবা- 

জীকে প্রহরীবেষ্টিত করিতে ইচ্ছুক হন; এজগ্ দিল্লীর নগর- 

পাল পোলাদ খাকে আহ্বান পুক্ধক শিবাজীর গতি পর্যবেক্ষণ 
এবং কোনরূপে পলায়ন করিতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ 

সতর্কতা অবলম্বন করিতে এবং যদি শিবাজী কোনরূপে পলায়ন 

করে তাহা হইলে তিনি বিশেষরূপে দগুনীয় হইবেন ইহা। কহিয়া 
তাহাকে বিদায় প্রদান করেন। 

পোলাদ খা পরদিবন প্রাতঃকালে পাচ হাজার সৈশ্ঠ 

শিবাজীর গৃহের চতুর্দিকে অহর্নিশ সশন্ত্র পাহারা দিতে আজ্ঞা 
করিলেন। বালক শম্তাজী বিপদবার্তা অবগত হইয়া শোকা- 

কুলচিত্তে পিতার বক্ষদেশে মুখকমল লুকাঁইত করিয়! অবি- 

শ্রাস্ত রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন । বর্জ হইতে কঠোর হদয় 

শিবাজী পুত্রের শোকে বিচলিত হইলেন। পুত্রকে সাব্বনা 

করিয়া রঘুনাথ পন্তকে আহ্বান পূর্বক সম্রাটসমীপে কহিতে 

বলিলেন “এখানকশর জলবায়ু আমার সৈন্তগণের একেবারেই 

সহ্য হইতেছে না, অতএব ইহাদিগকে দেশে প্রত্যাগমন করিতে 
আজ্ঞা করুন।” সম্রাট এ প্রস্তাবে 'পীত হইয়। বিদায় প্রদান 
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চরিলে কেহই তাহাকে পরিত্যাগ করিরা যাইতে চাহিল না, 

[কলে ছানার ন্যায় তাহার সঙ্গে থাকি সমভাবে সুখ ছুঃখ 

ভাগ করিতে কতসঙ্কল্প হইল। শিবাজী ইহাঁদিগকে আহ্বান 

করি প্রবোধিত পুরণুবক কহিলেন “আপনারা আমার সহিত 

অবস্থান করিলে বিপদ অধিকতর ঘনীভূত হইবে । ছুই চারি জন 
মনুষ্য অনারাসে শত্রুর চক্ষে ধুলী প্রদান করিরা কাধ্য সিদ্ধি 
করিতে পারে । এত অধিক সংখ্যক মন্সবা লইয়া গোপনে গমন 

সম্পূর্ণ অসন্ভব। আবার এই মুষ্টিমেয় সৈগ্ত লইয়া! রিপুইসৈন্য- 

সমুদ্রে অবগাহন,করা উন্মন্ত-কন্পনার ন্যায় পরিত্যজ্য। আপ- 

নারা অতি দ্রুতবেগে দেশে গমন করিয়া এই অপমানের প্রতি- 

শোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। আমিও অন্ন দিনের মধ্যে 

আপনাদিগের সহিত মিলিত হইব । যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দেশে 

যাইতে না পারি তাহা হইলে কাপুরুষের ন্যায় অবস্থান না 

করিয়া এই সকল বিলাসসাগর সংমপ্ধ যবন শিকর বিরুদছ্ে, 

প্রচণ্ড অসি ধারণ করিয়া প্রাণীদপি প্প্রন্বতম জননী-জন্ম 

ভূমিকে যবনপদ স্পশ হইতে বিমুক্ত করিবেন। আপনাদিগের 

এই সকল পাবিত্রতম কাধ্য সংপদ্ধির জন্য দেবতা সকল স্বয়ং 

পি ধারণ করিয়া সহায়ত করিবেন। সহ্যাত্রি প্রভৃতি দাক্ষি- 

ণাতোর পব্বতরাজ্জী গোদাবরী প্রভৃতি শ্োতম্বতী সকল 

আপনাধিগের কার্ধ্য সীকষ্যার্থে যব্নগণকে প্রতি পদে পদে 

বাধা প্রদান করিয়। তাহাদিগকে ক্লেশিত, পিড়ীত ও বিক্ষোভিত 
করিবে । আপনাদিগকে একটি কথা কহিব, ইহা! সব্বদ। স্মরণ 
পাখিবেন যে একমাএ বাক্যদ্বার। সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে 
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এরস্সাস পাইবেন না। রণভূমির শ্রবপতভৈরব, হংকম্পজনক 

কামানরাজীর ভীষণ শব্ধ, সঞ্চালিত অসির বিছ্যন্লতার ন্যায় 

প্রভা, শোণিতসংসিক্ত মেদিনী,, মৃত্যুকালীন ভীতিজনক দৃশ্য 

দেখিলে ইন্দ্রিয় সকল শিথিল ও স্ব স্ব কার্ধে বিমুখ হুইয়া পড়ে। 
অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে, অলেক,. বীরপুরুষগণ যুদ্ধস্থলে 

উপস্থিত হইয়া কাপুরষের ন্যায় কাধ করিঘাছেন । পুিবা- 

মধো এবূপ কোন বন্ড নাই ধিনি এরূপ অবস্থাতে দঢতা। সম্পা- 

দনে সমর্থ হন। ইহার একমাত্র প্রতিকার এই যে সেনানামক 

মৃত্যুভয়বিরহিত ও সকলের অগ্রগামী হইয়া উদ্লাহরণ দ্বার! 

সকলের হৃদয় অনুপ্রাণিত করিলে সেই সকল ভাঁতিনিহবল 

সৈনাগণ বপমদোন্মন্ত হইয়া মাতঙ্গের ন্যায় যুদ্ধ স্থলে অসীম 

বিক্রম প্রদশশন করিয়া থাকে । তাই বলি ধাহারা যুদ্ধক্ষেতও 

সৈন্যগণকে বাকা দ্বারা উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার? 

উন্মন্ত আখ্যা পরিগণিত হইবার উপধুক্ত। ইতিহাসে অনেব, 

স্ঘলে এরূপ বণিত আছে যে মুষ্টিমেয় সৈন্য, সাগরসম বিপুল 

বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ব্যথিত, মথিত ও নিহত করিয়াছে; ইহার 

একমাত্র কারণ সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য বঙ্গের প্রচণ্ড বিক্রম 

অচলের ন্যায় দৃঢপ্ূপে অবস্থান করিয়া শক্রকুল সারে এ্রারও 

হন, তাই বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগের অঙ্কদেশ পরি- 

শোভিত করিয়া থাকেন। আপনাদিগকে আমি যুদ্ধের এই মুল 

মন্ত্র কহিলাম এতদমুসারে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে শক্রদিগের বিপুল 
অনিকীনি আপনাদিগের ভীতি বা বিহ্বলতা সম্পাদন করিতে 

সমর্থ হইবে না। আপনারা এক্ষণে অনতিবিলম্বে দেশে গমন 

করিয়া লোমহ্র্ষণ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তত হউন।" শিবাভী 
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ইহাদিগকে দেশে প্রেরণ করিয়া ইহ।দিগকে আর তাহাবু সকষিতত 

ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না ভাবিয়া আচ্লাদিত হন । শিবাজীর 

দুরাবগাহ বুদ্ধির নিকট আরাঞ্জেবের কুউনদ্ধি পরাস্ত হইল । 

এক দিবস শিবাজা নিরাঙ্জা পন্থু, দন্তাঙ্তা পন্ত এবং ত্রান্থক 

পন্তসহ মিলিত হইয়া*এ কারাগার হইতে মুক্ত লাভের নানা 

প্রকার মন্রণা করেন। এ সকল মন্্রণার মধ্ধো শিবাজীর কোনটাই 

লদয়গ্রাহী না হওয়াতে সমস্ত পঁবিভাক্ত ভয়? শিবাজী চিস্তা- 

ক্লান্ত হইয়া যোগ শনি একীতুহ করিয়া উপবেশন করেন। 

কিয়তক্ষণ পরে ভগবতা ইঙ্াার শর্ধারে আবিভু তা হইয়া কহি- 

লেন “শিবা চিন্তিত হই ও না। অশ্যান্ত বিপদ হইতে তুমি যেরূপ 

উদ্ধার পাইয়া, ইহা" হইতেও সেইফ্প নিষ্কৃতি পাইবে। 

তোমার শক্রকুলকে সন্মোহিত করিয়া পুত্রসহ তোমাকে মুক্ত 

করিব।”' শিবাজী সংদ্গজালাভ করতঃ তগবতীর আশ্বাসবাক্যে 

আহ্লাদিত হইয়া প্রতোক বৃহস্পতিবারে গুরুপুক্ঞা করিতে 

প্রারস্ত করিলেন। প্রতোক বুহস্পতিবার মহোংসবের সহিত 

পূজা এবং রাজ নাম সংকীন্তণে অতিবাহিত করিয়া শুক্রবার 

সমস্ত দিবাভাগ বৃহৎ বুহৎ পেটিক। ভরিয়া নানা প্রকার উপাদেক 

খাদ্য দ্রব্য প্রধান প্রধান বাজকম্মচারী, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ও ফকীর- 

গণকে বিতরণ করিতে আরন্ত করিলেন। প্রথম প্রথম প্রহরী- 

গণ পেটিক। পরীক্ষা না করিয়া! বাহিরে যাইতে দিত না। যখন 

প্রত্যেক শুক্রবারে এইন্ধপ খাদ্যপূবিত বহুসংখ্যক পেটিকা 

যাইতে সুরু হইল, তখন ইহাবাও কাধ্যে শিথিল হইয়া বিন! 

পরীক্ষান্প যাইতে দিতে আরস্ত করিল) দিন্লীতে যে সকল 
আনা নিষল্দ জ্ঞাবন তাঁহাদিগের সম্মুখে দিল্লী ও সম্মাটের অশেষ, 
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বিধ প্রশংসা করিয়া তাহাদিগের বিশ্বাসসংস্থাপন করিতে 

লাগিলেন। শিবানী যখন দেখিলেন এখন আর কেহ পেটিক! 

পরীক্ষা করে না, তখন তিনি এক দিন অস্তখের ভাঁণ করিয়া 

শযাশাধী হইলেন। নিদ্দি্ট লৌক ব্যতীত তীাহাঁর গৃহে 

অন্যান্য ভূতাগণকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। 

দেখিতে দেখিতে বৃহস্পতিবার উপস্থিত হইল, শিবাজীর অন্র- 
স্থতানিবন্ধন অধিক পরিমাণে নৈবেদা দ্রব্য মানসিক কর 

হইল। শুক্রবারের প্রাতঃকাল হইতে যথাবত প্রহরীগণ এবং 

সমাগত দরিদ্রগণকে ভোক্য দ্রব্য বিতরণ করিতে আরম করা 

হইল। নগরের মধাস্ত এবং বহিরস্ত যোগমায়া, ,কালীক। প্রভৃতি 
দেবাঁলয়ে এবং নিজামুদ্দীন আটলিয়। প্রভৃতির গীর স্থানে বুল 

পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য প্রেরিত হইল। শিবাজী ও সম্তাজী একটি 
পেটিক1 মধ্যে উপবেশন করেন । ছুইজন ভীমকায় মাবলা ইহা 

মন্কে করিয়। ধীরে ধীরে গৃহ বাহির ও দিনীর প্রাকার বহি- 

ভূতি হইয়া কোন নিঞ্জন স্তানে গমন করিয়া শিবাভী ও সম্ভা- 

জীকে পেটিকা মুক্ত করে। ইহারা পুর্ধপ্রেরিত কর্মচারীর 
সহিত জনৈক কুন্তকাঁরগৃহে মিলিত হইয়া অতি সতর্কতার 

সহিত মথুরাঁভিমুখে গমন করিলেন । শিবাজীর পলায়নের পর 

হিরোজী ফরজন্দ শিবাজীর পরিচ্ছদ .পরিধান করিয়। পর্যযঙ্কো- 

পরি শয়ন করেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত 

হইল, শনিবারেরও তিন প্রহর দিবা অতীত হইতে চলিল। এক 

জন বালক মুখাবৃত হিরোজীর শরীরে সময় সময় হাত বুলাইর' 
দিতেছে--কাহারও কোন সন্দেহ নাই। এইরূপে তৃতীয় প্রহর 

অতীত হইলে হিরোজী স্বীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়। বাহিরে 
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আাসিলেন। গ্রহরীগণ আগহের সহিত শিবাজীর সুস্থতাযশবিষন 

জিজ্ঞাসা করিল। হিরোজী বলিলেন “সেইরূপই আছেন, এখন 

একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, আমি একটা উষপধির মুল আনিতে যাউ- 
তেছি; যে পর্যান্ত না আমি আগমন করি সে পর্যন্ত যেন কেহ 

গৃহাভান্তরে গমন না "করেন এ বিবরে একটু দৃষ্টি রাখিবেন 1”? 

এই বলিরা হিরোজী রামসি:হের সহিত সাক্ষাৎ করিরা স্বদেশাভি- 
মুখে যাত্রা করেন। শশিবারেরও সমন্ত রাত্রি নিঃসন্দেহ ভাবে 

কাটিকা গেল । রবিবারে দেখিতে দেখিতে প1৯ট1 বাজিয়া গেল, 

তথাপিও শিবাজীর কক্ষায় কোনপব্ধপ শব্দ নাই, সমস্ত যেন, 

নিশীখকালীন নিস্তব্ধতা ধারণ করিনাছে। প্রহরীগণ সন্দিগদ 
হইয়া ইহার আ'ভ্যন্তবিক রহস্য অবগত হইবার জন্য গৃহে 

প্রবেশ করিয়া দেখে শুন্যপণ্াঙ্ক পতিত রহিয়াছে, লোক জন 

কেহই নাই, সমন্ত শুনা । পোলা খা ভীত হইয়। সম্্টের 
নিকট শিবাজীর অদশন কথা জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট ক্রুদ্ধ 

হইয়া! ইহাঁকে তিরঙ্কার করিয়া চতুর্দিকে অন্বেষণের জন্য লোক 
প্রেরণ করিলেন । গুপ্ুচর বিভাগের প্রধান কন্মচারী তারবং 

বার, যোগী, ফকীর, সন্নাসী প্রস্ৃতি বপধারী চরগণকে চতুদ্দিকে 

প্রেরণ করিলেন। নগরে নগরে প্রদেশে প্রদেশে শিবাজীকে 

ধরিবার জন্য ঘোষণাপত্র সকল প্ররিত হইল। আরাঞ্জেবের 

অলীক স্বপ্ন আকাশকুস্থমে পরিণত হইল। শিবাজীর কোনরূপ 

বাদ না পাওয়াতে পোলাদ খা এবং তারবৎ খা পদছ্যুত 

হইলেন। সম্রাটের কুটিল নয়নে পতিত হওযীতে রাম সিংহের 
দরবার বন্ধ হইল। যে সকল মহারাস্ত্রীয়েরা শিবাজীর গমনের 

| পর ধৃত হইল তাহারা নির্দয়তা সহকারে পীড়িত হইতে লাগ্রিল। 

০ 



১৭৬ শিবাজীর জীবনচনি 
শাপলা শিট পাশাপাশি শিশিরে 

: শ্িবাজী মথুরাতে গমন করিঝা মোরোপন্ত পেশওয়ের শ্যালক 

মথুরাপ্রবাসী কষ্ণাজী পন্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ 

জ্ঞাপন করেন। ব্রাহ্মণ ভরা “য় শিবাজীছুঃখে সম্পূর্ণ সহান্ত্ভুতি 

প্রকাশ করিয়া সন্ভাজীকে সমীপে রক্ষা এব* রাব়গড়ে পৌছাইরা 
দিতে প্রতিশ্রত হন। শিবাজী, নিরাজীপন্ত, দত্তাক্গীপস্ত এব? 

রাঘে। মিত্রার সহিত মন্তকের কেশ ও শ্মশ বপন, গৈরিক বসন 
ও রুপ্রাক্ষ ধারণ করিয়া প্রয়াগপধানে রিপেশী মান করিয়া কাশী; 

ক্ষেত্রে উপর্রিত হন। এখানে বিশ্বেখর প্রহতি দেবতা সকল 
দশন এবং গঙ্গান্ান করিয়া গয়া ধামে গমন করেন এখানে 

বিঞুপাদ পল্মে পিও প্রদান করিয়া ,বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগরসঙ্গনে 

স্নান করিয়া কটক নগরে উপস্থিত হন। শিবাজী অনবরত পণ 

পরিভ্রমণ এবং যথা সময় পানভোজন নাপাওয়াতে মত্ত দুব্বগ 

ও শীর্ণ হইয়া পড়েন । অপ্ব গমনাক্ষম শিবাজা পদগমনে অলদণ 
ভইয়। এক্কান হইতে অশ্বারোহণে গমন করিবার জন্য অশ্ব ক্রু 

করিতে গমন করেন। অশ্ববিক্রেতা সন্নানীবেশা শিবাজাত? 

কাঠিন্য না করিয়া অল্প কথায় ইহার মুলা শবণ মুদ্রা প্রদান 

করিতে দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া কহে " আপনাকে শিবাজী বলিছা 

প্রতীত হইতেছে ।”, শিবাজী ইহার কথাম্ন প্রতান্তর প্রদান নং 

করিয়া গন্ভীরভাবে জগন্নাথ অভিমুখে গমন করেন । শিবান্ভীর এ 

প্রদেশে আগমনের পুর্সেই দিত্রী হইতে তাহার পলায়নবাক 

সর্বত্র প্রচারিত হয়। শিবাজী জগন্লাপ হইছে গোন্দ ওয়ানাল 

মধ্য দিয়া ভাগা নগর &% দর্শন করিয়া মহারাষ্ট্রে আগমন করেন! 

_শিবাজী মহারাঙ্ প্রদেশ দিঙ্না গমনকালে গোদাবরীর টে 

৯ বর্তমান নিজাম হাদদারাবাদের পুনম ভাগ। নগর) 
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মধ্যাহ্নকালে কোন গ্রামে এক দরিদ্রের বাটাতে অতিপিপ্হরর্পা 

গৃহকর্ত এক বৃদ্ধা, ইইাদিগকে যথাবিঙিত সংকার করিয়া বিদায়- 

কালে বৈরাগীরূপী শিবাজাকে কহিল “বাবা আমরা দকিদ্র, 

ইহার উপর আবার কিছুদিন পূর্বে সৈন্যগণের উতৎ্পীড়নে 
সর্বস্বান্ত হইয়াছি ।৮*শিবাজী সৈন্যের নাম শুনিয়া উতৎকন্তিত- 

তাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “কাহার সৈন্ত £" বুদ্ধী কহিলেন*শিবাজী 

মহারাজের তৈলঙ্গরাঁও পরিচালিত সৈনা। মহারাক্ত না থাকাতে 

উশৃঙ্খল হইয়া মহারীজের নিয়ম সকল পদদলিত করিয়া 

আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে । ভগবান তাহাকে আমা- 

দিগের রক্ষার জন্য দিলী হইতে শীঘ্ব পাঠাইয়া দিন |” শিবাজী 

গমনকালে ইহার নামধাম প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া যাঁন। বলা 

বাছল্য যে ইনি রাজগড়ে পৌছিয়া ইহাকে বহুলপরিমাণে 
বিভপ্রদান ও ইহার পুলকে কন্মে নিযুক্ত করেন। 

শিবাজী নানা প্রকার ক্লেশ ও বিপদজাল অতিক্রমণ করিয়া 

নানা দেশের নানা প্রকার আচার ব্যবহার অবগত হইয়া 

নিরাজী পন্ত, দন্ডাজী পন্ত এবং রাঘোজী মরহাট্রাসহ ১৫৮৮ 

শকে? পরাভৰ নাম সম্বঘসরে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে দশমী 

তিথিতে রাজগড়ের দ্বারদেশে উপনীত হন। দ্বাররক্ষক মাবলা 

সন্ন্যাসীচতুষ্টয়কে আগমন করিতে দেখিয়া দুর্গের বহিভাগে 

অবস্থান করিতে কহিম তাহাদিগের আগনের কারণ জিজ্ঞাসা 

করে। দীর্বশ্বশ্র মুঞ্জকেশী শিবাজী তপস্বীজনোচিত গান্তীশ্য 
সহকারে কহিলেন “দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী জিজাবাইকে আমার 

কিছু বকব্য আছে, আমার অভিপ্রায় তাহাকে শীত অবগত 
সপপপশপক্কাপিপাপিাশিসপপাপী দিপা পিপি শিপন পা িপাশিপাস্পশীগািপপপীপিশপালি পাপ 

রশ খৃং ১৬৬৬। 
 $ 



» ১৭৮ শিবাঁজীর জীবনচরিত । 

ফসাঞ।” জিজাবাই এ কথা অবগত হইয়! সন্গ্যাসীর পুজা করি- 

বার সামগী লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে 

সন্যামী জিজাবাই কক্ষে প্রবেশ করিলেন । জিজাবাই তেজইঃপুপ্ 

ভতপন্থীকে আগমন করিতে দেখিয়া সসম্মে অভ্র্থনার জনা 

গাত্রোখান করিলেন । সন্তাসী সব্ধাগ্রে জিজাবাইয়ের চরণতলে 

পতিত হইয়া প্রণাম করিলে ছিজাবাই সন্নাসীর আচরণে 

স্পন্দহীন ও বাক্শক্তিরহিত হইলেন । শিবাজী মাতার অবস্থা 

অবগত হইয়া আম্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। আত্ম পরিচয়ের 

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভর্গ আহ্লাদসাগরে ভাসমান_বালক, বৃদ্ধ, 

যুবক, যুবভী সকলেই শিবাজার আগমনে উলসিত ও সঞ্জীবিত। 

অল্পকালমধ্যে বিদ্রাংবেগে এ কণা সন্দত্ধ প্রচাধিত হইল। 

রাজগড় উত্সবে পরিপৃর্ণ হইল । রি 

শিবাজী, মথুরাতে কুধ্াজী পন্থুকে তাভাদের নির্কিছে 

আগমনপত্র প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণা পন্ত প্রভৃতিভ্রাড়নরর 

সস্্ীক বালক সম্ভাজীকে কখন বালক কখন বা বালিকাবেশে 

সজ্জিত করিয়! ধীরে ধারে গমন করিয়া শিবাজা সমংপে উপস্থিত 

হন। শিবাজী ইহাকে “বিশ্বাস রাও”? উপাধি প্রদান, এক লক্ষ 

হোন পুরস্কার, দশ হাজার টাকার বার্ধিক আয়ের সম্পত্তি এব' 

ভ্রাভত্রয়কে উচ্চরাজপদে নিমুক্ত করেন। নিরাজী পন্ত, দ্ডাভা 

পন্ত, জাঘো মিত্রা, হিলোজা ফর্জন্দ প্রন্ড়ন্তি দিতীস্থখছুঃখে। 

সহচরগণকে ও বিশেষ পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত করেন। 

দৌলতরাও সহচর বুন্দেলাকৃত বিষরণ ফেরেন্য। ও বখয় সকল হইঠে 
সংগৃহীত। 



ভ্রয়োদশ অধ্যায়। 

নেপোলিয়ন ক্রান্মবাসীর নিকট হইতে সহত্র সহস্র ক্রোশ 

দুরে অবস্থান করিলেও ইহাদিগের মনোরাজা হইতে তিনি 

যেরূপ বিদুরিত হন নাই, বোরবনবুন্দের তরবারী বা অর্থ 

ইহাদিগের উপর যেদ্প কোন প্রভু সংস্থাপনে সমর্থ হয় 

নাই, সেইরূপ শিবাজী শত শত ক্োশ দূরে অবস্থান 
করিলেও একজন, প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির বন্দী হইলেও 

এবং তাহার প্রতভ্যাগমনের কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকিলেও 

তাহার এ্লাজ্যমধো কোনরূপ বিশৃঙ্খলা! উতপন্ন হয় নাই। 
এব্ধপ ঘোরতর পরীক্ষার সময়ে তাহার কর্মচারীগণের হৃদয় 

হইতে এক মুহর্তের জন্যও স্বীয় স্বীয় কর্তব্য করণ ইচ্ছা! 

মন্দীভূত হয় নাই। একজন সামান্য মাবল? প্রহরী হইতে 

রাজোর সর্বপ্রধান কর্ধচারীতয় পধ্যন্ত কেহই আপন আপন 

কন্্ম ঘথারীতি নির্বাহ করিতে আলস্য প্রকাশ করেন নাই। 

বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা, চিন্তা ও চরিত্রের মন্তুধগণকে কর্তব্য 

ধ্মপরায়ণ করিয়া এক গত বদ্ধ করা শিবাজীর পক্ষে সাধারণ 

বুদ্ধিমত্তা বা সামনা দূরদশিতার পরিচায়ক নহে। 
আলেকজেগ্ারের মৃত্যুর পর তাহার সেনানীগণ বিপুল 

সাম্রাজ্য নিজে নিজে বিভাগ করিয়া লন। সমস্ত শৃঙ্খল। তাহার 

পর্চত্বের মহিত পঞ্চভূতে লীন হয়। লোকহৃদয়ে কর্তব্য কর্মম- 

পরায়ণতা চিবন্থায়ীরূপে প্রবেশকরপ-ক্ষমতা বোধ হয় আলেক” 



১৮৬ বি রচিত । 
টে 

সক্িগ্ারের যতদূর থাকা উচিত ততদূর ছিল না; যদি তাহ! 

থাকিত তাহা হইলে কখনই তাহার সাম্রাজ্য খণ্ডশঃ খওশ: 

বিভক হইত না। 

শিবাজীর সময়ে প্রভুকে হত্য! বা বন্দী করিয়া রাজ্যোপা* 

জ্জন করা ভারতবর্ষে সংক্রামক রোগের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া- 

ছিল। ছুরাকাজ্মী রাজপুরুষগণ এবপ অধন্মজনক কুতসিং 

কার্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হইতেন না। এরূপ 

ভীষণ সংক্রামক রোগ হইতে রক্ষা করা সাধারণ চিকিৎসকের 

কাধ্য নহে। শিবাজীর অন্পশ্থিতি-কালে ভ্রম সংশোধনের 

সম্ভাবনা না থাকায় তাহার কর্্রচারীগণ অধিকতর প্রাযত্ের 

সহিত কার্য করিতেন । মহারাষ্ট্র রাজ্য টৈশবকালে যে 

ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাতে উপদেষ্টার অসীম বহুদর্শিতা 

প্রদর্শিত হয়। রাজাাপহারী স্বার্থপরায়ণ ছুবু তত দন্যু অথব] ধম্ম- 

ধ্বজী ভগডতপস্থীগণমধ্যে এই সকল লোকোন্তর মহদ্শক্তি কন 

দৃষ্টিগোচর হয় না। 

শিবাজী, দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, সুশৃঙ্খলাসহ 
রাজকাধ্য পরিচালিত হইতেছে, বিজাপুর লহ মোগলপিথের 

অবিরাম লোকক্ষয়কর বুদ্ধ হইতেছে, গোলকু গুাধিপতি মোগল 

গণের চিরকারিতা দেখিয়া নেকনাম খা ন:মক সেনানীকে 

বিজাপুর সাহাযো প্রেরণ করিয়াছেন এবং সম্্রাট-সেনানীগণ 

সমাটের বিশ্বাস ও সাহায্য প্রাপ্ু না হওয়াতে দিন দিন বীত- 

শ্রদ্ধ হইতেছে অবগত হইয়া অত্যন্ত আহলাদিত হুন। 
শিবাজী কালবিলম্ব না করিয়া সেনাপতি ও প্রধান কণ্ম, 

চারীগণকে আহ্বানপুর্ব্বক কর্তবা নিদ্ধারপ করেন। মোরোপওঃ 



ক্ষ 

রেষ়োদশ অধ্যায় । এছ 
শপিংততল পাপা শীশটিশিশাশিশীীিটিশিশীশাশিশিশীট 

তপেশবে, নীলোপন্ত মদ্্রমদার, অম্াজীপন্ত স্থরনীল নেভ্তান্ি। 

প্ালকর, তানাঙ্জী মালশ্রে, প্রতাপরাও গুজর প্রভুতি বীরগণ 

একমত হইয়া শুদ্ধ করিবার জনা অভিমতি প্রদান করেন । 

সকলে যুদ্ধ করিতে কুৃতসঙ্বল্প হইয়া কি প্রণালীতে যুদ্ধ পরি- 

চালিত হইবে, কিরূুপেই বাছুর সকল হস্তগত হইবে এত 

দ্বিষয় বিচার করিছে আরম্ভ করেন। শ্িবাজী সকলকে বিচার, 

গবায়ণ দেখিয়া কহিলেন “ পরাজিত দেশের পক্ষে সম্মখসমর 

অগ্রিকৃণ্ডে ঝম্প প্রদানের ন্যায় বিধব'সজনক ; একপ অবস্থাতে 
শক্রসৈনোর পশ্চাঞ্চাগে অবস্তান করিষা স্থযোৌগক্রমে আক্রমণ, 

খাদ্য দ্রবা অবূরাধি এব" প্রাস্তাথাট বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে 
উদ্বেজিত করা উনিত। “শক্ুগণ ধাঁহাতে আমাদিগের সংখা। 

এবং অবস্থান অবগত হইতে না পারে তহিষয়ে মনোযোগ দেওয়া 

উচিত । আমার মতে দিবাভাগে কোন নিভৃত স্তনে অবস্থান 

করিয়া বাত্রিকালে ধিছাত্গতিততি শত্রসৈনা আক্রমণ করা 

শ্রেযঙ্কর । দেশবাসী জনসাধারণ ঘর্দি শক্রগণের বিপক্ষ তাচরণ 

করে ভালই ; কিন্ত যাহাতে তাহাদের সাহাধ্য না করে সে 

বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। এবূপ অবস্থাতে শক্র কত্ৃকি 
অকম্মাৎ আক্রাস্ত হওয়ার ন্যায় বিপজ্জনক বিষয় আর কিছুই 

লাই; অতএব সৈনাগণকে শয়ন “ভার্ন কালেও যুদ্ধ সঙ্জাঁর 

সজ্জিত হইয়া থাকিতে উপন্দেশ দিবেন। কি আক্রমণ, কি অহ্থ- 
- সরণ, কি পলায়ন সকল সমমেই সৈনাগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বাণাখিতে 

যন্র করিবেন । সুশৃঙ্খলাই বিজয়প্রাপ্তির প্রধান কারণ। যে 

সেনাপতি বারংবার পরাজিত হইয়াও সৈনাগণকে সুশৃঙ্খল ও 

_ উতসাহুপূর্ণ রাখিতে সমর্থ হন তিনিই ঘথার্থ সেনাপতি নামের 



১৮২ শিবাজীর জীবনচব্বিত ৷ 
পা িশিীশিপপালি 

উন্মুক্ত ব্যক্তি। ঘিনি নৈরাশ্য-গ্রস্ত শ্রীত্রষ্ এবং মৃত-দেহ- 
পরিপুরিত দেশকে আশাযুক্ত, শ্রীমান ও সজীবিত করিতে 

সমর্থ হন তিনিই ষথার্থ সেনাপতি পদের উপঘুক্ত ব্যক্তি। 
ঘিনি অদ্ধ বা অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া সকল প্রকার প্রতিকুল- 

তার মধ্যবর্তী হইয়! স্বাধীনতা লাঁভ করিতে সমর্থ হন তিনিই 
সেনাপতিগণের অগ্রগণা । আপনাদিগকে একটি বিশেষ 

আবশ্যকীয় কথা কহিব ইহা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিবেন--যে 

ধর্ম ও স্বাধীনতার পবিত্র নাম লইয়া পৃথিবীমধ্যে অনেক 

অধর্্মাচরণ এবং অত্যাচার হইয়াছে এবং হইতেছে, সেই স্বীয় 
পবিত্র নাম লইয় যাহার! স্বার্থসিদ্ধি করিয়া, থাকে, তাহার! 

নরক-পিশাচ অপেক্ষাও নিরু্ট । সত্য বটে, গ্রামাদি দগ্ধ ও 
শক্রপক্ষ সাহাযাকাঁরীগপকে সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ড 

প্রদান করাতে সময় সময় অত্যান্ত নিষ্টরের ন্যায় প্রতীয়মান 

হইতে হয়; কিন্ত ইহা ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য না হইয়া 

বরং সমস্ত দেশের কল্যাণকর হওয়াতে অবশ্যই করণীয় । ইহা! 
না করিলে শক্রগণ অত্যন্ত ছুদ্ধর্য হইয়া আরও শতগুণে উৎ- 

পীড়নকারী হুইয়া উঠিবে, তাই বলিতেছি সেনাপতিগণের পক্ষে 

সময় সময় কঠোর ভাব অবলম্বন করা উচিত।”” 

শিবাঁজী এই সকল উপদেশপুর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলে পর, 

বীরগণাগ্রগণ্য তানাজী মালস্র] গম্ভীর স্বরে কহিলেন “আমি 

সিংহগড় অধিকারের ভার গ্রহণ করিলাম। ইসা যত অল্প 

সময় ও অল্প সৈন্য দ্বারা সাধিত হয় সে বিষয়ে যত্ব করিতে ক্রটী 
করিব না?” তানাজীর এরূপ বীরোচিত বাক্যে সকলের হৃদয় 

প্রাৎসাহিত হুইল এবং চিন্তা পরিত্যাগ পুর্বক সকলেই উহ! 



জয়োদশ অধ্যায়। ১৮৩ 

কাধে পরিণত করিতে বত্ববান হইলেন । সিংহগড় দক্ষ যুহাল / 

একটি প্রধানতম ছুর্গ। শিবাজী ইহার সি“হুগড় নাম প্রদান 

করিরা অগর্থ ব্যঞ্জনই করিয়াছেন। মির্জা জয়সিংহ শিবাভীর 
নিকট হইতে পিংহুগড় প্রাপ্ত হইয়। উদয়ভান্তু নামক এক জন্ 

রাজপুত সেনানীকে, দ্বাদশশত রাজপুতবীর প্রদান করিয়া 

চর্গরক্ষকপদে নিকঝোজিত করেন । স্বভাঁবভঃই ইহা শক্রগণেক 
আভেদ্য, তাহাতে আবার রণদুষ্মদ রাজপুতগণ ইহাকে প্রাণ 

প্রদানে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্ছল্প। তানাজী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
স্র্যাজীনহ, নিন্নাচিত পঞ্চ শত মাবল। সৈন্য লইয়! সিহুগড 

বিজয়ের জন্য বহিগত হন। ১৫৮৯ শকে মাঘ মাসের কুধ 

পক্ষীয় নবমী তিথিতে গ্তানাজী ছুই জন সৈন্য সঙ্গে করিয়া 
অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিত। সহকারে পন্দতের ছুর্গমতম প্রদেশ 

দিয়া দুগারোহণ করিয়া রজ্জুবদ্ধ করেন। শীতে অঙ্গ শিথিল 
হইতেছে, অন্ধকারে পদেপদে পদ বিক্ষেপ হইতেছে, তথাপি 

কাহার ও ভ্রক্ষেপ নাই । তাঁনাজীর উত্সাহ সকলের হৃদয়কে 

উৎসাহিত করিয়া একীভূত করিয়াছে। কতক্ষণে দুর্গ পরাজয় 
করিয়া তাহা অধীনে আনয়ন করিব, কত ক্ষণে বিজয়বার্ী। 

শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিয়া গৌরবান্বিত হইব, কত ক্ষণে 

সিংহগড়-বিজেত। নাম প্রাপ্ত হইয়া বিপুল কীর্তিলাভ করিব, 

সকলে একা গ্রচিন্তে এই সকল বির চিন্তা করিয়া উল্লসিত। 

তানাজীর বেশ ও কাধ্য সামান্য মাবলা সৈন্যের সহিত কোন 

প্রশ্ডেদ নাই। ঘেকোন কর্মবহউক ন! কেন তানাজী সকল . 

বিষরে অগ্রগামী । ইনি সর্দাগ্রে ছুর্গোপরি আরোহণ করিক 

রজ্জ, আরোহিণী বন্ধন করেন এবং ইঠারই সাহাব্যে মাবলা! 

) 
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লন এসে একে ছুগারোহণ করিতেছে । পুর্ব দিকে চণ্দাদন 

উদীয়মান । বিমল চক্তট্রিকা অন্ধকারজাল দূর করিয়া ছুগে 2 

পরি পতিত হইয়াঁছে। সমস্ত জীবজগত নিস্তন্দ। সমীরণ শক 

হইবার ভয়ে মৃছুমন্দ পতিতে গমন করিতেছেন। প্রকৃতি দেন 

কোন অপুব্বদৃশ্য দেখিবার জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছেন । 

তিন শত মাঁবলা দ্র্গোপরি আরোহণ করিয়াছে এবং স্ধ্যাজীসহ 

অপর ছ্বিশত সৈন্য ছুর্গের পাদদেশে দণ্ডায়মান) এমত সমষে 

জনৈক বাজপুত প্রহরী ইহ্বাদিগের আগমনজনিত মর্মর শব্দ 

লক্ষ্য করিয়া কারণ নিরাকরণ করিতে গিরা তানাজীর অদৃশ্য 

নিশিত শর।ঘাতে ভূপতিত হইল) ইহার পতনশব্দে অন্যান্য 
প্রহ্রীগণ সে স্থানে আগমন করিলে অকম্মাৎ্থ তাহারা মাবলা- 

গণের তীক্ষ শরজালে নিবদ্ধ হইয়া! নিপতিত হইল। ইহাদিগেব 

পতন ও চীৎকার শব্দে রাজপুত সৈন্য জাগরিত হইয়া যথা প্রাপ্ত 

অস্ত্র শস্তর গ্রহণ পৃর্বক মাবলাগগকে আক্রমণ করিতে উদাত 

হইল। তানাজী আঁর কাল *বিলম্ব না করিয়া আক্রমণ 
করিলেন। রাজপুতগণ চতুপ্দিক হইতে আক্রান্ত হওয়াতে 

লক্ষ্যস্থির করিতে অসমর্থ হুইয়। সত্বর মসাঁল সকল প্রজ্জলিত 

করিল। সৌভাগ্যক্রমে ইহাতে মাবলাগণের অধিকতর 

সুবিধা হইল এবং সেই আলোকসাহায্যে অব্যর্থ লক্ষ্য করিয়া 

তাহারা প্রধান প্রধান রাজপুত বীরগণকে নিহত করা, 

বাজপুতগণ খড়গহস্তে প্রচণ্ড বিক্রমে মাবলাগণকে আক্রমণ 

করিল। তানাজী, কপাঁণহস্তে সকলের অগ্রগামী । মাবলা- 
গণ অল্প সংখ্যক- হইলেও, গিরিনদীর প্রবল আত যেরূপ 
বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদিকে সমূলে উন্মলিত করিয়া বহু দূরে লইয়া 
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যায়, সেইজপ তাহারা ভীমবেগে রাজপুতদিগকে প্রতিশ্মনে 

পশ্চালগামী করিডে লাগিল। যুদ্ধকালীন ভীবণ শব্দ অবণ 

করিয়া র্ধযাজীর জদয় স্ডির থাকিতে পারিল না। রণস্থলের 

তৈরব নিনাদ তান্ভার জদয়কে উত্তেজিত করিল) এক মুহঞ্ত 

শত শত বতসরের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল । মস্তরকো- 

পরি তীক্ষধার ক্পাণবিলঘিত ব্যক্তির ন্যায় ইহাকে উতৎ্কষ্ঠিত 

করিয়। ভুলিল'। ইনি ক্ষণবিলহ্ব করিতে অসমর্থ হইয়৷ উপরের 
ঘটন। কিরূপ হইতেছে অবগত হইবার জন্য অবশিষ্ট সৈন্যগণকে 

শীঘ্র আগমন করিতে আজ্ঞা দিয়! দুগারোহণ করিলেন। 

বুদ্ধের যে স্থল অত্যন্ত লোমহ্যণজনক, থে স্থলে তরবারীর বঞ্চন! 

ধ্বনিতে কর্ণ বধির হয়, খে স্থল নিহত বীরগণের শরীর দ্বার 

আচ্ছাদিত, যে স্থল শোণিত প্রবাহে পক্কিল. সেই স্থলে তানাজী 

সকলের অগ্রবর্তী, সকলকে উত্তেজিত করিয়া শক্রকুল নিন্ম,ল 
করিতে নিরত। তানাজী প্রচন্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে 

রাজপুত সেনানী উদয় ভার নিকটে গমন করেন। উভয় 

সেনানী সিংহবিক্রমে অসিঘুগ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েরই 
অসাধারণ বীরত্ব । যুদ্ধ করিতে করিতে তানাজীর চম্ম 
অব্যবহার্ধ্য হইস্জা পড়িল) আঘাত প্রতিরোধ করিবার অন্য 

কিছুই নাই। বীরবর তানাজী বজ্হস্ত উত্তোলন পূর্বক উদক্ব 

ভান্ুর প্রচ্ড তরবারীর আঘাত সহ্য করতঃ ঘোরতর বিক্রমে 

শক্রশরীর ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ভূপতিত হইলেন । উভদ্ব 
সেনানী ভীমপরা ক্রমে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। মাবলাগণ 

নেতাজীর পতনে বজ্াহতের ন্যায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। 

বজপুতগণ অধিকতরসংখ্যায় আক্রমণ, করায় মাবলাগণ সঙ্জো- 
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স্হিহুহইরাঁ পশ্চাঞ্পদ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে নেতাজারি 

ল্রাতা সুর্য্যাজী ছুর্গারোহণ করিয়া যুদ্ধলংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে 

জটনক মাবলা যোদ্ধা দীর্ঘ নিখাদ সহকারে তানাজীর মুত 

এবং মাব্লাগণের প্রত্যাবৃক্তের কথা নিবেদন করিলেন । ক্য্যাজী 

এ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন “ কোন্ র্যক্তি পিততুল্য সেনা 
পতির শরীর রণস্থলে অরক্ষিতাবস্থাঁর় পরিত্যাগ করিয়া গনন 

করিতে ইচ্ছা করে? এই দে । আমি রজ্জ,চ্ছেদন করিধা 

গমনপথ রোধ করিতেছি, এই কি তোমাদের পলায়নের সময় £ 

ছি! তোমাদের সে আল্মাভিম।ন কোথায় ৫ তোমরা থে নুদ্ধ 

স্তলে শিবাজীর অপ্রতিদ্ন্দী মাবলা বণিয়া পর্ব করিয়া থাক ঃ 

স্গব্ধ এখন কোথায় ? বণস্থল হইত কাপুরুষের ন্যায় পলা- 

য়ন করিয়া কেমন করিয়া আত্মীর-স্বজনের নিকট মুখ প্রদশন 

করিবে ? রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়ই কি মৃত্যুর মুখ হইতে 

পরিত্রাণ পাইবে ? কখনই নহে । অতএব এ স্তবকীর্তি পরি- 
ত্যাগ করিয়। ছুক্ষীর্ভিপঙ্ষে নিমজ্জিত হইতে যাইত্রেছ কেন? 

তোমাদিগের এই ক্ষণকালের কাধ্য জন্য চিরকালের তরে 

তোমাদিগের পুত্র প্রৌত্রগণ ছুঃখসাগর সংমগ্র হইবে তাঁনা 

ছি জানিত্রে পারিতেছ না? অতএব আর বিলম্ব করিও 

না, ইহা বিলম্ব করিবার সময় নহে ।১” স্ুর্ধ্যাজীর ওজন্থিন। 

বক্ত.তাঁয় মাবলাগণের হৃদয়ে জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইল। 

তাহাদিগের মোহ্জাঁল বিদুরিত করিল । ক্ষণবিলম্ম না করিফ! 

সকলে “হর হর মহাদেব” শন্দে দিক্মণ্ডল বিঘোষিত করিল । 

এই ধ্বনি গভীর নিশীগে পর্বতে পর্মতে, কন্দরে কন্দরে, বুক্ষে 

বৃক্ষে প্রতিধ্বনিত হইরা বারংবার “হর হর মহাদেব * শব্দে 
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প্রতিক্বনিত হইতে লাগিল। এ ধ্বনির কি. অদ্ভুত শা, 
মাবলাগণ যে যথা হইতে ইহা শ্রবণ করিল, সে তথা হইতে 
নক্ষত্রবেগে রণস্থলাভিমুখে ধাবিত হইতে লাখিল। মাবলা 

গণের কালান্তক ঘমের ন্যায় আক্রমণ কাহার সাধা সহা করে? 

রাজপুত বীরগণ ইক্াদিগের পুনরাক্রমণে প্রথমতঃ কম্পিত, 
তার পর বিশৃঙ্খল এবং তদনন্থর পলায়ন করিতে আরব করিল । 

এক প্রহরের ঘোরতর যুদ্ধে পঞ্চ শত রাজপুতবীর তাহ।দিগের 

সেনাপতিসহ সমরক্ষেত্নে চিরনিদ্রায় শরন করিল । কতকগুলি 

পলায়নকাঁলে পর্বাত হইতে পতিত ভইরা প্রাণ পর্িতণগ 

করিল এবং অবশ্ঠি্ট হূর্যালীর বন্দী হইল । এই চিরশ্মরণীয 

যুদ্ধে তানাজীর সহিত 4৫০৬০ জন মাবলা যোদ্ধা অন্তি- 

মান্ধষ বীরত্ব প্রদর্শন করিরা শমনসদনে গমন করেন । 

স্র্যাজী বিজর লাভ করিয়। সর্বাগ্রে ছুর্গোপরিস্থ পলাল পু্জে 

অগ্নি প্রদান করিয়া উতৎ্কণ্ঠিত শিবাজীর চিন্তা দূর করেন। 

শিবাজী রাজগড় হইতে এই আলোক অবলোকন করিয়া নিশ্চিস্ত 

হইয়! কহিলেন “তানাজী সিংহগড় গ্রহণ করিয়াছেন ।” 

'অতি প্রত্যুষে স'বাদবাহক শিবাজীকে সিংহগড়-প্রাপ্তি একং 
আনাধারণ বীরতার সহিত তানাজীর মৃত্যু কথা নিবেদন করিল। 

শিবাজী এ সংবাদে য্পরোনান্তি ছঃখিত হইয়া কহেন “সি:হ্- 

গুহা অধীনে আসিল বটে, কিন্ত সিংহ পলায়ন করিল 1” শিবাজী 

ইহার মৃত্যুতে দ্বাদশ দিবস উক্দীষ পরিধান না করিয়া তাঁনাজীর 
প্রতি সম্মান প্রদশন করেন) তানাজী বালাকাল হইনে 

শিবাজীর রাজা-সংস্থাপন-সহচর ছিলেন। সেব্য-সেবক ভাব 
ব্যতীত উভগ়্ে দৃঢ় মিত্রতায় আবদ্ধ ছিলেন। যে কোগুন। 



১৮৮ শিবাজীর জীবনচরিত। 
১. দশশপশীটাশাাে্ীশীাশীপাীশ্শিীশীশীঁ কিক 

ছুর্গ*্জয়কীলে তানাজীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও যুদ্ধন্পুণত। 

গ্রকটিত হইয়। সকলকে বিমোহিত করিয়াছিল, যে ছুগের নাম 

উহার বীরত৷। ব্যক্ত করিবার জন্য 'সিংহগড়” প্রদান করা হয় 
সেই সিংহগড় গ্রহণকালে ইনি নিহত হুইলেন। ইনি পুণার 

অন্তর্গত উমরঠ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ, করেন। যৌবনের 
প্রারস্তে শিবাজীর সহিত মিলিত হইঘ। স্বাধীনতা-সংস্থাপন- 

যুদ্ধে ব্রতী হন এবং আমৃত্রা সেই কঠোর ব্রতাহুষ্ঠান করিয়া 

অমরধাঁমে গমন করেন । 

শিবাজী কুর্ধ্যাজীকে সিংহগড়ের কেল্লাদার এবং অন্যান্য 
সৈন্যগণকে যোগ্যতান্ুপারে স্বর্ণ ও রৌপ্য বলয় ও পদোন্নতি 
প্রদান করেন এবং রাজপুত বন্দীর্গণকে যথোপধুক্ত পুরস্কীর 
প্রদান করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়। দেন । 

তানাজীর উদ্াহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া আবাজী সোন দেব 

মাহুলী ছুগাধিপতি আলিবদ্ণী খাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া! তাহ 

অধিকার করেন। এইরূপ কল্যাণ ভিস্ীর কেল্লাদার উজবক 

খাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অসীম বীবভাপুর্বক ইহ! করতলস্ত 
করিলেন । 

এইরূপে মোরোপস্ত, নীলোপন্ত) অন্নাজীপন্ত, প্রতাপরাও 

গুজর প্রসৃতি বীরগণ চারি মাসের মধ্যে অধিকাংশ ছুর্গ পুনরধি- 

কার এবং মহারাজ! জয়সিংহু যে সকল দুর্গ রাখিতে অসমর্থ 

হইয়া ছুগদ্বার ভঙ্গ করিয়া জ্বালাইয়া' দেন, মোরোপস্ত পেশওয়। 

ক্ষিপ্রকারিত! সহকারে তাহ পুনর্নিন্মাণ করিলেন । 

১৫৮৩ শকের পর হইতে শিবাজী প্রায়ই প্রত্যেক বৎসর 
জ্জীরার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। মোগল নৌ-সেনাপতি 
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দীরার কেলাদার বুদ্ধিমত্তা ও ধৈধ্য সহকারে শিবাজীর এখল 

ক্রমণ হইতে আম্মরক্ষ। করেন। নৌসেনাপতি ফতে খা? জলে 

স্থলে শিবাজীবাহিনী কণ্ক বারংবার অবরুদ্ধ হইয়া ইহাকে 

নীরা ছর্গ প্রদান করির] সন্ধি স্থাপনে যন্ত্রবান হন। ইহার 
ধীনন্ত সিন্দী সন্তোলী* সিদ্দী ইন্াকত, সিপ্দী খের সেনানায়কের 

নোগত ভাঁব অবগত হইয়া তাহাকে বন্দী করিতে কৃতসঙ্গলপ 

ইলেন। সেনাপত্তি শিবাঁজীর সহিত মিলিত হইলে সিদ্দী 

য়ের ভাঁগাচর্ পরিবর্তিত হইবে, ইহারা হিন্দদিগের উপর মে 

কল অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে তজ্জন্য শিবাজী ইহা- 

'গকে কখন ক্ষমাঁকরিবেন না বিবেচনা করিয়া এই হিন্দুজাঁতি- 

ক্রু সিদ্দী বয় একদিন কাখ্যোপলক্ষে সেনাপতিসকাশে গমন 

বিয়া ফতে খাকে বন্দীপুব্বক পুর্রের ন্যায় দুঢ়তা সহকারে 

দ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । শিব।জী ইহাদিগের বিশেষ 

কানরূপ অনিষ্ট সাধনে অসমর্থ হইয়া বাকসগড়ে প্রত্যগমন 
চরেন এবং বর্ধী খতুর অবসানে পঞ্চদশ সহ অশ্বারোহী 
সনা লইর! শ্থরাঁতনগর আক্রমণ করিতে গমন করেন। ইহার 

[মনের কিছুদিন পুর্বে স্থরাতের শাসনকর্তা মানবলীলা সম্বরণ 

টরেন। শিবাজীর প্রথম আক্রমণের পর মোগল শাসনকর্তা 

ঢতুদ্দিকে প্রাচীর -প্রস্তত করিয়া! নগর স্তদূড করেন । শিবাঁজী 

প্রাচীর ভেদ করিয়া নগরমধ্যে দ্রিবসবয় অবস্তাঁন করিয়া 

নান! প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য প্রাঞ্ধ হন। ভবিষ্যতে স্ুরতবাপীকে 

এরূপ আক্রমণ হইতে মুক্ত করিবার জনা তাহাদিগের উপর 

বাৎসরিক দ্বাদশ লক্ষ টাঁক1 চৌথ স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে 
আসরে বি ন্যালিকী এটিশ্টাা পক্ষ ললনা ধাহালির /সনাপ্ছি দাউদ 



১৯০ শিবাজীর জীবনচরিত। 

খীচরমুখে শিবাজীর সুরাত আক্রমণ এবং প্রত্যাগমন কথ। 

অবগত হইয়। ত্বরিত গতিতে কাঞ্চন-মাঞ্চন গিরিসঙ্কট পথাভি- 

মুখে গমন করেন। পুর্ণিমার রাত্রি, সমস্ত রাত্রি অবিশ্রামে 

গমন করিয়া অগ্রগামী সেনানেতা আখলাস খা প্রাতঃকালে 

মহারাস্ট্রীয় সেনার সমীপবর্তী হন। *আখলাস খা যৌবন- 
সুলভ হ্ঠকারিতাবশতঃ দাউদ খাঁর আগমন অপেক্ষা বা 

আপন অবস্থা পর্যালোচনা! না করিয়া শিবাজীকে আক্রমণ 

করে। শিবাজী স্বীয় সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক 

ভাগ লইয়! বুদ্ধ, এক ভাগ আবশ্যককালে সাহাষ্য এবং অপর 

ভাগ বিজয়লন্ধ দ্রব্য রক্ষা এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিবার 

জন্য সন্নদ্ধ থাকিতে আজ্ঞা করেন । 'শিবাজী আখলাঁন খাকে 

আগমন করিতে দেখিরা ক্ষণবিলম্ব ন! করিয়া তুমুল যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইলেন। এই ঘোরতর যুদ্ধে আথলাস খা সাংঘাতিকরূপে 

আহত এবং পরাজিত হন। ইহার পলায়নকালে দাউদ থণ যুদ্ধ- 
বার্তী অবগত হইয়া! আখলাসের সাহাঁধ্য করিতে আগমন করেন । 

পথ-পরিশ্রান্ত দাউদ-সৈন্য আখলাস খার পরাজন্ন দর্শনে 

ব্যামোহিত হইয়া পড়ে । শিবাজী অপর একদল সৈন্য লইয়। 

প্রচগুবেগে দাউদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন প্রবল ঝটিকার 

সম্মুখে তৃণরাজী যেরূপ চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে সেইরূপ 
সমবেত মোগলসৈন্য শিবাজীসম্মুখে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। 

প্রতাপরাঁও সরনোবত, ব্যাঙ্কোজী দত্তো, আনন্দরাও বরকড় 

প্রভৃতি বীরগণ অসামান্য বীরত! প্রদর্শনপুর্বক জয়লাভ করেন । 

প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্রকাল পর্য্যন্ত এই লোমহ্র্ষণ সংগ্রামে 

তিন সহজ যবন নিহত, বহুসংখ্যক সম্ত্রাস্ত কর্মচারী 
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মাহত, চারি সহজ অশ্ব ধৃত এবং ছইজন প্রধান পেন্টলশক 

বন্দী হন। 

শিবাজী মোগল সৈন্য পরাজিত করিয়া! অগ্রনর হইলে 

হার গতি ধোধ এবং মোগল সৈনোর সহায়তা করিবার 

ধন্য মাহুরবাসী উদারামের বিধবা পত্রী পাচ হাজার সৈন্য 

নইয়া আগমন করেন । বিধবা বীরাগগন। পরিচালিত সৈন্য- 

নহ তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল । রায়বাগীন* কোবনিমুক্ত অসি 
উত্তোলন করিয়া সর্াগ্রে সৈন্যগণকে উত্তেজনা! করিতেছেন । 

'বজয়মদোন্মত্ত শিবাজী সৈন্যের নিকট স্ত্রী পরিচালিত সৈন্য 
পরাভূত হইবে ইহ! আর আশ্চধ্য কিঃ শিবাজী রায়বাণীনকে 

[থোচিত সম্মানপুরঃসর ইহার পুব জগজীবন উদ্বারামকে অভঙ়্ 

প্রদান এবং যবন সহিত মিলিত হুইয়। স্বদেশ্রোহ করিতে 

'নষেধ করিয়া নিরাপদে বিজয়লন্ধ দ্রব্যসহ রায়গড়ে প্রতযা- 

গমন করেন। পুত্র সহ রাঁয়বাগীন সেই দিন হইতে যবন পক্ষ 

পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে মনোনিবেশ করেন 

এঘং সেই দ্বিন হইতে যবনগণকে জন্মভূমির শত্রু বলিয়! তাহী- 
দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। যতদিন পধ্যন্ত না ভাঁরত- 
ললাম ললনা সকল স্বদেশ রক্ষার্থে এইরূপ নিবিবদ্ধ হইয়! কার্ধ্য 

করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ততদিন ইহার উন্নতির সম্ভাবনা নাই । 

মহারাজ জয়সিংহু বিজাপুর সমর হইতে আরাঙ্গাবাদে 

প্রত্যাগমন করিব দিলী অভিমুখে গমনকালে পথিমধ্যে পঞ্চত্ব 

+ উনি এক সময় যুদ্ধপরাদ্িত- সৈন্াগণকে একত্রিত করিয়া অসীম 
দীরতাপুববক সকলের অগ্রবত্তী হইয়া বিজয় প্রাপ্ত হন এজন্য সম্রাট প্রসন্ 

ইইয়। উন্কাকে রায়বাগীন উপাধি প্রদান করেন। 



১৯২ শিবাজীর জীবনচরিত | 
পপ সসীসিসীসপ 

লক । অনেকে ছুবুত্ত আরাঞেবকে ইহার মৃত্যুর কারণ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । ইহীর মৃত্যু হওয়াতে দিলেরর93থাও 
দিলীতে আহত হন। আরাঞ্জেব শাহ আলমকে দাক্ষিণাত্যের 

স্ববেদার এবং ঘশবন্ত সিংহকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত কিয়! 

প্রেরণ করেন। দিলীতে অবস্থানকালে,রাজকুমার শাহ আলম 
এবং সেনাপতি যশবন্ত সিংহের সহিত শিবাঁজীর বিশেষ মিত্রতা 

সংস্থাপিত হয়। ইহারা নানারূপ প্রলোভন প্রদান করিয়া 
শিবাজীকে পুনরায় আনারবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন আরাঞ্জেব 

এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। শিবাজী পুর্মিত্রতা স্মরণ 
করিয়া তাহাদিগের কুশল সংবাদপ্রাপ্তির জনা উপহারসহ লোক 

প্রেরণ করেন। শিবাজী-প্রেরিত ঘোক সকল অতি আদরের 

সহিত আরাঙ্গাববাদে অভ্র্থিত হইল। “সম্রাট শিবাজীর উপর 

প্রসন্ন আছেন, তাহার এরূপ ভাবে আগমনে অত্যন্ত ছুঃখিত 

হইয়াছেন। দিলীতে শিবাঁজীর অনেক শত্রু ভাহাদিগের হস্ত হইতে 
তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সম্রাট প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, 
মনে কোন ছ্বৈধভাব ছিল না; এক্ষণে পূর্বের সন্ধি অনুসারে কার্ধ্য 

সাধিত হইলে সমাট অত্যন্ত আহলাদিত হইবেন এবং এ বিষয়ে 
আমরাও সম্পূর্ণ সহায়তা করিব” ইত্যাদি নান। প্রকার প্রলো- 
ভন বাক্য কহিয়! শাহআলম শিবাঁজী-প্রেরিত লোককে নানা- 

বিধ বহুমুল্য উপহার প্রদান করিয়া! পাঠাইয়া' দিলেন। শিবাজী 

ইহাদিগের বাক্যে সম্মত হইলেন । সম্ভাজী বেরার প্রদেশের 
জাইগীরদার নিযুক্ত হইলেন, ইহার পক্ষ হইয়া প্রতাঁপরাও 

সরনৌবত, রঘুনাথ পন্ত প্রভৃতি কর্মচারী রাজস্ব সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন। এই সময় সম্ভাজী কিছুদিন আরাঙ্গাবাদে অবস্থান 
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রেন। বালক সম্ভাজীর তথায় অবস্থান অনাবশ্যক বিবেচন। 

বিয়া বিবাহ উপলক্ষে পুনরায় তাহাকে বায়গড়ে 'আহ্বান 
রিয়া আনিলেন। 

সম্ভাজী ব্রায়গড়ে প্রত্যাগম্ন করিলে অতি সমারোহের 

হিত পিলাজী সিরকের কন্যা যেস্ছবাইসহ ইহার বিবাহকাধ্য 
ম্পন্ন হইল এ বিবাহে পাচ লক্ষ টাকা ব্যক়সিত হয়। শিবাঁজী 

নাবার মোগলদিগের সহিত সন্ধিস্যত্রে আবদ্ধ হইলেন, এতদনু- 

রে তিনি বিজাপুর হইতে চৌথ সংগ্রহ করিবার জন্য লোক 
প্রেরণ করেন। বিজাপুর দরবার শিবাজীপ্রেরিত লোককে 

ভ্সিত ও অপমানিত করিয়া প্রেরণ করাতে শিবাজী এ অক- 

ঘাননার প্রতিশোধ “লইবার*জন্য যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়। 
পীমাস্ত প্রদেশের দুর্গ সকল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। 
শিবাজী পন্হাল! ছুর্গে অবস্থানকালে সিদ্দীজোহর, আফজল খাঁর 
পুত্র ফজল খা! সহ বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়। ইহা অবরোধ 
করেন। সেনাপতি নেতাজী পালকরের অসাবধানবশতঃ শক্র- 
সৈন্যের গতিবিধি পধ্যাবেক্ষণ না করাতে এবং তাহাদিগের 

আগমনের পুর্বে সংবাদ না! দেওয়াতে শিবাজী অবরুদ্ধ 

হইলেন । বিজ্বাপুর সৈন্য অসীম পরাক্রম ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে 
শিবাজীকে বন্দী করিবে, এই আশায় উল্লসিত হইয়া দ্বারা 
সমভাবে কাধ্য করিতে লাগিল । শিবাজী ছয়মাস ছুগ 

মধ্যে অবরুদ্ধ, রাজ্যমধ্যে কি হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, 

ছগের আহাধ্য সামগ্রীও আপন নিঃশেষপ্রীয়» এরপ ঘোরতবর 

বিপদে শিবাজী কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিজ্া কহিলেন “ষে- 

প লময় আদিতেছে, এরূপ অবস্থায় আমরা যুদ্দি দুর্শমধ্যে, 
১৭ 
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নিশ্চে্টভাবে অবস্থান করি, তাহা হইলে শক্রগণ আজীবন যাহ! 
»স্পাদন করিতে অসমর্থ হুইয্াছে তাহ। ভুভিক্ষ কর্তৃক সাধিত 
হইবে। এজন্য আমি মনন করিয়াছি যে কব্য অত্যন্ত প্রত্যুন্ষে 

শক্র-ব্যহ ভেদ করিয়! রাঙ্গণা ছগে গমন করিব। যে স্ময় শক্রগণ 

আমার অনুসরণ করিবে, সে সময় তোমরা সেই সৈন্যের 
পশ্চাঁদ্ভাগ আক্রমণ করিও। তাহা হইলে আমি নির্বিদ্রে রাঙ্গণ। 

ক্র্গে পৌছিতে প্রারিব। আমার পৌছান সংবাদন্বরূপ দুর্গ 

হইতে অনবরত কিছুক্ষণ তোপধবনি করির, তখন তোমর। 

হুগমধ্যে প্রত্যাগমন করিবে |” শিরাজী এই মন্ত্রণা অনুসারে 

ছুই হাজার সংসপ্তক মাঁবলা৷ সৈন্য লইয়া অতি প্রত্যুষে যবন- 
সৈন্য ভেদ করিয়া রাঁঙ্গণা ছ্ণণীভিমুখে গমন করিতে 

লাগিলেন। মিদ্দী জোহর এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ফাজল খাকে 
তাহার অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন । পুর্ব পরামর্শীন্থসারে 

কায়স্থবীর বাজী পরত পাচ হাজার মাবল! সৈন্য সঙ্গে লইয়া 
ফাজল খাঁর পশ্চান্ভাগে ভীমবেগে আক্রমণ করিলেন । ফাজল 
খা পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়ি- 

লেন। শিবাঁজী তাহাকে এইরূপ ছলন! করিয়। দুরতর প্রদেশে 

আনয়নপুর্বক পরাস্ত করিতে বাসন করিয়াছেন, এইরূপ 
বিবেচনা করিয় শিবজী-অন্থসরূণে নিবৃত্ত হইয়া বাজী পরভুর 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্ররভু কালাস্তক যমের ন্যাক্গ 

ব্লবনসৈন্য আক্রমণ ও পর্ধতের ন্যায় নিশ্চলভাবে দগ্ায়মান 

হইব ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবেন। শু তৃরাজী 

যেনূপ অগ্রিসংয়োগে সুহূর্তকাল মধ্যে ভল্মীভূত হয়, সেইনূপ 

সংষপ্তক মাবলা বীরগরণ, বীরকুলপ্রবর বাজী পরভু কর্তৃক পরি- 
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চালিত হইয়। সিংহবিক্রমে যবনসং হারে প্রবৃস্ত হন। উহ্ািতেরু 

শ্রবণভৈরব হুঙ্কার, অনবরত অসি সঞ্চালনার বঞ্চনা ও মুহু ্  

“হর হর মহাদেব” শব্দে দিজ্মগুল নিনাদিত হইতে লাগিল। 
বীরপুরুষগণের বীরদর্পে ইতস্তত গমনে মেদিনী কম্পিত হইতে 

লাগিল । শক্রগণের শোণিতপ্রবাহে পৃথিবী পন্ষিল হইয়া উঠিল। 
এদিকে শিবাজী ভ্রতবেগে ক্রোশচতুষ্টয় অতিক্রমণ করিয়া 
নিরাপদে রাঙ্গণা দুর্গে উপস্থিত হুইয়। অনবরত তোপধ্বন্ি 
করিতে লাগিলেন। লোমহর্ষণ ঘোরতর খুদ্ধকাঁলীন বীরবর 

বাজী পরভূ শক্রপক্ষীয় গোলকাঘাতে সাংঘাতিক আহত হইয়! 
ঘোটক হইতে নিপিতিত হইলেন। প্রভৃভক্তিপরায়ণ পরভু, 

প্রভুর নিরাপদে ছ্র্গ পৌঁছান সংবাদ অবগত হওয়াতে মৃত্যু- 
ঘন্ত্রণাকেও পরম স্ৃখজনক বোধ করিতে লাগিলেন । ঘ্বাঙ্গণাভি- 

মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া “জীবন আজ সার্থক হইল”” এই কথ! 

ৰলিয়া। কায়স্থকুলকমলবিকাঁশভাঙ্কর বাজী পরসূু অদ্ভূত কম্ 

সম্পাদন করিয়া মানৰলীল! স্মরণ করিলেন। এই ঘোরতর 

ভয়াবহ যুদ্ধে পাঁচ হাজার যবনসৈন্য নিহত হইয়া! যমপুরীর্ 

খ্যা বদ্ধন করে । 

সন্মুথে বর্ষা আগত প্রায়। শিবাজী দুর্গ হইতে বহিগ্ত 
হইয়া কোন্ সময় কিরূপ তাবে অকন্মাৎ আক্রমণ করিয়া 
সমস্ত সৈন্য বিধবংস করেন এই ভয়ে ভীত হইয়। সিদ্দী জোহর 
প্রভৃতি যবন সেনাপতিগণ বিজাপুরে গমন করিলেন। 

শিবাজী যুদ্ধাবসানে বাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পিতার পদ এবং 

তাহার অপর সাতজন ভ্রাতাকে প্রধান প্রধান কর্মে নিযুক্ত 

করিয়া পরলোকগত মহাত্স। বাজী পরভূর সম্মাননা করেন, 
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নেনন্লীব অনবধানতাঁবশত তাহাদিগকে এইরূপ বিপদজালে 

আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল বলিয়1 তাহাকে আহ্বাঁন করিয়া! অনেক 

ভত্খসনা করেন এবং তাঁহাকে সেনীপতি-পদচ্যুত করিয়া রাজ- 

গড়ের সরনোবত কড়তাজী গুজরকে প্রতাপরাও নাম প্রদান 

করিয়া সেই পদে নিষুক্ত করেন । 
ছুই বৎসরের মধ্যে শাহ আলম শিবাজীকে হস্তগত করিতে 

অসমর্থ হওয়াতে এবং দিন দিন পুত্রের সহিত তাহার মিত্রতা 

বদ্ধিত হইতেছে অবগত হইয়া সম্রাট অত্যন্ত ক্ষিন্ন হন। পাছে পুত্র 

শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, 

এইরূপ চিন্তা করিয়া সম্রাট গোপনে একদল সৈন্য, পাঠাইয়। 
নিরাজী পন্ত, প্রতাপরাঁও প্রভৃতি শিবাজীর কর্্মচারীগণকে বন্দী 

করিতে কহেন। রাজকুমার এ সংবাদ পূর্বেই অবগত হইয়া 

এই সকল ঘটনা নিরাঁজী পন্ত প্রভৃতিকে বিবৃত করিলেন। 
তাহারা সেই রাত্রেই আরাঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করিয়া! রাঁয়গড়াভি- 
মুখে গমন করেন । শিবাজী সম্রাটের হ্রাকাঙ্খা অবগত হইয়া 

অনতিবিলম্বে জলে ও স্থলে মোগলগণকে আক্রমণ করিবার 

উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শিবাজী স্বভাবতঃই নিশ্চেষ্ট- 

ভাবে অবস্থান করিতে ক্লেশিত হইতেন। দিবাঁরাত্রি সমভাবে 

কার্য করিতে পাইলেই তিনি তাহাতে শান্তি পাইতেন। কাধ্য 
করিবার নিমিত্ত ধাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, "তাহারা কখন 

অলসভাবে (যাহাকে সাধারণতঃ বিশ্রাম কহে) থাকিলে তীাহা- 

দিগের অপরিসমাপ্ত কর্ম সকল স্থতিপথারূঢ় হইয়া তাহাদিগকে 
ব্যাকৃলিত করিয়া থাকে । শিবাজী কহিতেন “ইহা কর্ম্মভূমি, 

কন্্দ করিবার জন্যই এখানে আগমন--বিআামের জন্য জন্মগ্রহণ 
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করা হয় নাই ।” কাঁধ্যকালে শিবাজীর প্রধান প্রধান শ্্ম- 

চারীগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন কিন্ত তিনি অবিরাম সমানভাবে 
কর্ম করিতেন; শারীরিক বা মানসিক অবসাদ তাহাকে আক্রমণ 

করিতে সমর্থ হইত না। 

শিবাজী স্থলপথে মোরোঁপন্ত পেশওয়ার অধীনে বিংশতি 

সহজ পদাতিক প্রেরণ করিয়া অন্ধযা, পুভা1, সিলহেরি প্রতি 

ছুগণক্রমণ করিতে এবং প্রতাপরাওকে দশ সহ্শ্র অশ্বারোহী? 

সৈন্য দিয়া আবশ্যকানজসারে মোরোপন্তের সাহাব এবং থে 

সকল নগর ও গ্রামের উপর চৌথ স্থাপন করিয়াছিলেন 'তথ। 

হইতে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই সময 

হইতে মোগল প্রজাগণ নিয়মিতরূপে শিবাজীকে চৌথ প্রদান 
করিতে প্রারভ্ত করেন। কালে এই চৌথ সমগ্র ভারতবর্ষীয় 

নৃুপতিগণ মহারাস্ইীক্দিগকে প্রদান করিক্বা অধীনতাপাশে 

আবদ্ধ হন। 

জলপথে শিবাজী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সর্বশুদ্ধ ১৬০ খানা রণহরধ 

সম্যকপ্রকাঁরে যুদ্ধদ্রব্যে পরিপুরিত করিয়। বোহ্বাই, স্ুরাত ও 
ভরোচ আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ করেন; কিন্তু কোন অভাবনীয় 

কারণবশতঃ রণতরীসমূহ গন্তব্যস্থানে গবন না করিয়ঃ প্র ত্যাগমন 

করে। প্রভ্যাগমনকালে পটুগীজদিগের মহিভ ঘোরতর যুদ্ধ 
ংঘটিত হয় । এই যুদ্ধে পটু গীজদিগের বুহৎ জাহাজ জয় করিরা 

মহারাস্টীয়ের দাভোলে প্রভ্যাগমন করেন। ময়নাক়ক ভাগুারী 

ইহাতে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক তৎকালীন ইউরোপীয় 
নৌবলে বলীয়ানগণের অগ্রগণ্য পটু গীজদিগকে বিল্ময়াপন্ধ 
করিয্নছিলেন। বর্তমানকালেও শোচনীয় দশ! প্রাপ্ত ভারত- 
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বর্ষীয়গণ উপধুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে সেই পুরাকালীন নির্ভীকতা, 
দুঢ়তা ও কর্তব্য কর্ম পরায়ণতা! প্রদর্শন করিতে বিমুখ নহে ।* 

মৌরোপন্ত অন্ধ 1,পুভভ, প্রড়তি ছুর্গ পরাঁজয় করিয়া কোকন- 
প্রীস্ত দিয় সালেরী ছগণভিমুখে গমন করেন । প্রতাপরাও ববু- 
ঘাট হইর! ইহা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। মোগল সেনা- 
পতি ইখলাস খঁ বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া! প্রতাপ রাওয়ের 
গতি রৌধার্থে উপস্থিন হন। কিন্ত প্রতাঁপের রণদুর্দ অশ্বা- 
রোহী সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইয়া! সালেরী দুর্গে প্রবেশ 
করিলেন। মোরোপন্ত ও প্রতাপরাওয়ের যুগপৎ প্রচণ্ড আক্র. 
মণে যবনগণ বিশৃঙ্খল হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন। যুদ্ধ- 
কালে অশ্বারোহী ও পদাঁতিক সৈন্যের পদধূলিতে আকাশ 
মণ্ডল এরূপ পরিপুর্ণ হয় যে তাহাতে শক্র মিত্র প্রভেদ কেবল 

শব দ্বারা হইতে লাগিল। হন্তী, ঘোটক, উদ্র ও মন্ুয্যের শোণিভ- 

প্রবাহে ধরণী কর্দমাঁক্ত হইয়। উঠিল। মহারাস্্ীয় বীরগণ প্রবল- 
পরাক্তমে ছুর্গ হস্তগত এবং যবনগণকে সম্পূর্ণ রূপে পরান্ত করি- 

লেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রাতঃকাঁল হইতে প্রীরস্ত হইয়া সন্ধ্যা 
কালে সমাপ্ত হয়। সংসপ্ুক হিন্দুগণ অলৌকিক বীরতা' প্রদশন 

পূর্বক প্রায় দশ হাত্বার ঘবন ষেন্য ও ২২ জন বিখ্যাত সেনা, 
নায়ক নিহত ও অনেক প্রখ্যাত, ব্যক্তিকে বন্দী করেন; তন্মধ্যে 

আখলাস খশ, মোহুকম় সিংহ প্রভৃতি প্রধান।: এই চিরম্মরণীয় 

যুদ্ধে মহারা্ট্রীয়ের।, ছয় হাজার উষ্ ও অশ্ব এক, শত পঁচিশটা 

হস্ত্রী এবং নানা, প্রকার, যুদ্ধোপযোগী: দ্রব্য প্রাপ্ত হন। এই 
টা টি ০2 স্পা 

* বর্তমান কালেও হয়ুরোপীয় জাহাজে ভারতীয় নাবিকগণ সময় সময়, 
জসীম সাহস, বুদ্ধিমত্তা, ও দৃঢ়তা দেখাইয়। থাকে | 
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ঘোরতর সংগ্রামে আনন্দরাও, খণ্ডোজী জগতাপ, বিসবজী বল্ল, 

মুকুন্ৰ বল্লাল মোরে, রঙ্গনথি রূপাজী ভৌসলে. সুরেরাঁও কাঁকড়ে 

প্রভৃতি বীর পুরুষগণ যেরূপ সিংহবিক্রমে ষবনগণকে বিমদ্দিত, 

বিভ্রাসিত ও উত্পাদিত করিয়াছিলেন, ইহার। যেরূপ সকলের 

অগ্রবর্তী হইয়া সকলকে অনুপ্রাণিত ও প্রোৎসাহিত করিয়া 

সেনাসন্নিবেশ করিরাছিলেন, তাহ। চিরকাল ভারতই তিহাসে 

স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে । এই ঘোরতর আহবে শিবাজীর 

বাল্যসহচর বীরাগ্রগণ্য জাবলী, রায়ারী প্রভৃত্তি ছুর্গবিজেতা এবং 

বর্ণাশ্রম ধর্মস স্থাপন বজ্ছের প্রধান অধবর্ধ, স্ুরেরাও কীকড়ে 

বীরগতি প্রাপ্ত হন । 

শিবাজী, বিজয়সংবাদ অবগত হইয়া রণস্থলে যাহার 

শৌর্্য ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন, তাহাদিগকে বহুমূল্য দ্রব্য 

সকল পুরস্কার, পদোন্নতি এবং নিহতগণের স্ত্রী পুত্রের সহিত 

সহানুভূতি প্রদশন ও তাহ দিগকে যথেষ্ট অর্থ প্রদ্দান করেন । 

যে সকল মুসলমান সেনাপতি আহত ওএবন্দী হইয়/ছিলেন, চির- 

প্রথান্ছলারে তাহাদিগের চিকিৎস।, স্তশ্ষ। ও বিদায়কালে পদাঙ্ধ- 

সারে সম্মানিত করির়া বিদায় দেন। স্মালেরী সমীপবন্তী 

দিলের খা পরাজয়বার্তী অবগত হইয়া শক্র কর্তৃক আক্রান্ত 

হইবার ভয়ে ক্ষণবিলম্ব না) করিস্কা) আরাঙ্গাবাদাভিমুখে 

পলায়ন করিলেন। প্রতাঁপরাও জয়মদে উল্লসিত হইয়া বিছ্যুৎ- 

বেগে খানদেশ আক্রমণ ও বড়হাণপুরু পধ্যন্ত গ্রমন করেন। 

প্রত্যাগমনকালে অনেক নূতন স্থলে চৌথ সংস্থাপন এবং পুরাতন, 

স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া শিবাজীসকাশে উপস্থিত হন । 

আরাঞ্জেব শিবাজীর দিন দিন প্রবলতা এবং স্বীয্ বিপুল 
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শপ লি 

বাহিনী ক্ষয় ও রণকুশল যশবন্ত সিংহ, দিলের খা, মহব্বত 
খ প্রভৃতি সেনাপতিগণের পরাজয়ে অত্যন্ত চিন্তাক্রীন্ত হইস্সা 

গুজরাটের স্থবেদার বাহাঁছর থাকে (পরে ধিনি খানজাহান 

ঘাহাছুর হন) দক্ষিণাপথের স্থবেদার নিধুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। 

বাহাছর খা শিবাজীদমনে অসমর্থ হইরা 1নশ্চেষ্ট ভাবে আরাঙ্গা- 

বাদে অবস্থান করেন। শিবাজী ইহার অলসতা দেখিয়। 
এক দল সৈন্য উত্তর ভাগে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং গোলকুণ। 

প্রদেশ প্রচণ্ড প্রভাবে আক্রমণ করিয়া চৌথ স্থাপন করেন। 
ইহার অনুপস্থিত কালে স্থরাট ও জন্ত্রীরার নৌসেনাপতি দগ্ডা- 

রাজপুরী আক্রমণ করেন । দগ্ারাঁজপুরী পমুদ্রশাখার উপর 

স্থাপিত। শক্র-আক্রমণ-রাত্রিতে সৈন্যগণ শিবপুজা উপলক্ষে 

সিদ্ধি পান করিয়া বিচেতন হইয়াছিল। এই স্থযোগে মুসলমান 

সৈন্য ছুর্গে রজ্জ, আরোহিনী সংলগ্ন করিরা বিনা বাধায় প্রবেশ 

করিয়। অত্যান্ত নৃশংসতা সহকারে সকলকে নিহত করে। 

বঘুনাথ পন্তসহ সৈন্যগণ স্বীয় অনবধানতা বশতঃ প্রাণ প্রদান 
করিয়া ইহার কঠোর প্রায়শ্চিত্য ভোগ করেন। 

এই সময় বিজাপুর-সুলতানের মৃত্যু হওয়াতে বিজাপুরে 
অন্তবিপ্লীৰ উপস্থিত হয় । এক পক্ষ মৌগলদিগের সহিত মিলিত 

হইয়া! শিবাজীকে লমূলে নির্মূল করিয়া সকল অনর্থের মুলোৎ- 
পাটন করিবার জন্য ক্ৃতপ্রতিজ্ঞ হন। অন্য পক্ষ এ মতের 

তীব্র প্রতিবাদ পূর্বক কছেন “আরাঞ্জেব কোন প্রকারে বিশ্বাস- 

ঘোগ্য নহেন। তাহার করালগ্রাসে পতিত হইলে নিষ্কৃতি লাভ 

নিতান্ত সহজ হইবে না) এরূপ অবস্থাতে শিবাঁজীর সহিত মিলিত 
হইয়া মোগলগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে বিদুরিত করাই শ্রেয়স্কর ) 
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অন্যথা সমস্ত দাক্ষিণাত্য মোগল কর্তক গ্রস্ত হইবে ।, প্রথমোক্ত 
মতের পৃষ্ঠপোষক সেনাপতি করীম খাঁ-প্রমুখ ব্যক্তিগণ । খবাস 

খা প্রভৃতি জনগণ শেষোক্ত মতান্ুসারে চলিবাঁর জন্য বিশেষ- 

রূপে প্ররাস পান। করীম খার হস্তে সৈন্যবল থাকায় তিনি 

কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া শিকাজীবিরুদ্ধে যুদ্ধ 

যাত্রা করেন। শিবাজী বিজাপুর কর্তক আক্রান্ত হইলে বহু 

সংখ্যক সৈন্য সমবেত পুর্বক গ্রতীপরাওকে সেই সৈন্য প্রদান 

করিয়া তাহাকে আবদুল করীম-বিপক্ষে প্রেরণ কবেন। প্রতাপ 

রাঁও- প্রবল প্রতাপে বিজাপুরসৈন্য আক্রমণ করেন। সিংহ 
বিক্রমে হিন্দুগণ্ শ্রবপণতৈরব “হর হর মহাদেব” শব্দে চতু- 

দ্দিক কম্পিত করির। যবনকুল সংহারে প্রবুস্ত হইলেন। দাবানল 

যেরূপ প্রদীপ্ত হইয়া তরুরাজী ভদ্দীূত করে, সেইরূপ কাঙা- 
নলের ন্যায় হিন্দু সৈন্য মুসলমান সৈন্যশলভকে দগ্ধ করিতে 

লাগিলেন। আবছুল করীম পরাস্ত হইয়া আত্মরক্ষার্থে রণ- 
তঙ্গ দিলে প্রতাপ রাও অনুসরণ করিয়া সেই যবন সৈন্যকে 

প্রায় চতুদ্দিক টশলবেছ্টিত এক জলবিহীন স্থানে লইয়া গিয়া! 

আবদ্ধ করেন এবং স্বয়ং সসৈন্যে একমাত্র পথে অবস্থান 

করিয়। নির্গমন দ্বার রোধ করিজেন। করীম খা যুদ্ধন্তলের 

ভীষণতা৷ পরিহার করিয়া ও শক্র হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে 

সমর্থ হইলেন না। পানীয় বিনা প্রাণোতক্রমণের সময় 

উপস্থিত দেখিয়। প্রতাপরাঁওসমীপে আত্মসমর্পণ করিলেন । 

প্রতাপরাও দয়ার্রচিত্বে “ শিবাজীর বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ 

করিব না” এই রূপ শপথ করাইয়া করীম খাকে আসন 

মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। করীম খা প্রতাপরাওয়ের তরবারী 
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ও গুদাধ্যের নিকট পরাস্ত হইয়া বিজাপু্র গমন করেন। 
শিবাজীর অনভিমতে আবুল করীম খশর সহিত প্রতাপ 
রাওয়ের সন্ধির কথা মুসলমান চরিত্রাভিজ্ঞ শিবাজীর কর্ণগোচর 
হইল। তিনি প্রতাপ রাওয়ের কার্য্যের তীত্র প্রতিবাদ 
করিয়1! পাঁঠাইলেন। প্রতাপরাঁও বিজাপুর জয় করিয়! হাঁয়- 

দারাবাঁদ, রাঁমগিরী, দেবগড় প্রদেশ আক্রমণ ও চৌথ স্থাপন 

করিতে গমন করেন । ইত্যবসরে নিল্রজ্জ আবছুল করীর্ম 
পুনরায় টসন্য সংগ্রহ করিয়া বেলোল খঁসহ সষ্টসন্যে পন্হীল- 

প্রান্তে আগমন করিয়া গ্রাম সকল উৎসাদন ও লুঠন করিত্তে 
প্রীরস্ত করে । শিবাজী এ কথা অবগত হইয়ু! প্রতাপরাওকে 

কহিয়া পাঠাইলেন ণতোঁমার অদুরদর্শিতা বশতঃ বিজাপুর- 

সৈন্য পুনরাক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, -তুমি যদি করীম 
খাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতৈ তাহা হইলে সে এত শীঘ্র 
বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহস করিত না; যেরূপে হউক তুমি 

উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে ” 

প্রতাপরাঁও শিবাজীর ভর্খসনায় উত্তেজিত হইয়া ভীমবেগে 
জেসরী ক্ষেত্রে যবন সৈন্য আক্রমণ করিলেন । দেখিতে দেখিতে 

হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে ভীষণতর ও রণস্থলের শ্রবণ- 
ভৈরব নিনাদে কর্ণকুহর বধিরপ্রায় হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্র 

সেন1, কেশরীবিক্রমে যবন সেনার উপর নিপতিত হইলেন। 

তীহাদিগের হস্তস্থ শাণিত ভল্লের ভীষণ প্রহারে যবনগণ ভূপ- 

(তিত হইয়া ক্লণস্থল কাপুরুধগণের বিভীষিকাপ্রদ করিয়া 
ভূলিল। প্রতাপরাও রণমদোন্ত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অরিকুল 

বিনাশ করিতে করিতে কতিপয় সহচরসহ যবনব্যহ ভেদ 



অয়োদশ অপ্যায়। ২৭৩ 

করিয়া অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া, যবনগণকে দলিত, মথিত্ 

ও বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপরাও স্বীয় সৈন্য 

হইতে বিচ্ছিনন হইয়া কতিপয়মাত্র রণছুক্মদ সহচর লইয়া 
বিপুল শক্র বাহিনীর মধ্যবর্তী । এই ক্ষুদ্র সেনাদল ইন্ধন 
বিহীন অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, 

যতক্ষণ পরধ্যস্ত তাহ বর্তমান ছিল ততক্ষণ পর্যযস্ত তাহার্ 

দাহিকাশক্তি মন্দীভূত হইল না, অবশেষে যবনকুল সংহার 

করিতে করিতে এই ভয়াবহ সংগ্রামের মধ্যস্থলে প্রতাপরাঁও 

বীরলোক প্রাপ্ত হইলেন। প্রতাপরাওয়ের মৃত্যুজনিত শোকে 
মাবলাগণ বিচলিত হইবার উপ্রক্রমকালে হংসাঁজী মোহিতে 

পঞ্চ সহত্র সৈন্য লইয়! সমরাক্ষনে অবতীর্ণ হইলেন। শক্রকুল- 
নিস্তদন হিন্দুবীরগগণের প্রচণ্ড বাহুবলে যবনগণের উদ্াম 
বিতথ হইয়! পড়িল। দেখিতে দেখিতে যবন অক্ষৌহ্নী ছিন্ন 

ভিন্ন হইয়া গেল। তখন দ্বিগুণিত উৎসাহিত হইয়া রণবীর 
হিন্দুগণ ছিন্ন ভিন্ন ব্যুহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড তরবারি 
আঘাতে যবন সৈন্য নিপাতিত করিতে লাখিলেন। তখন 

করীম খা। আত্ম রক্ষার গত্যন্তর না দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য 

লইয়া বিজাপুরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। তাহার পরিত্যক্ত 

কামান, নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র, রাজকীয় ধ্বজ1 ও নান প্রকার 

বিলাস দ্রব্য শিবাজীর বিজয়ী সৈন্যের হস্তে পতিত হইল। 

শিবাজী প্রতাপরাওযের শৌণিত বিনিময়ে যুদ্ধজয়ে লাভ করিয়া 

. অতীব ছুঃখিত এবং শোকাবেগ পুর্ধবক কহিয়াছিলেন “আজ 
আমার এক দিক শূন্য হইল ।” প্রতাপের মৃত্যুতে বান্তবিকই 

শিবাজীর এক দিক শূন্য হয়। সকল কাধ্যে প্রতাপ অগ্রগামী, 



০৪ শিবাজীর জীবনচরিত। 
শিশির ীীঁাশিীশীীীশীশিশীশী শীত 

রণকুশল মোগল দেনাপতিগণ বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া আগ- 
মন করিলে তিনি তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎ্পদ্র 
হইতেন না। ইহার বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষিপ্রকারিতা অসীম। 

ইনি যবনগণকে পদে পদে পরাস্ত ও পদানত করিয়াছেন । 
পরাজিত শক্রর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হিন্দুবীরগণের 

রক্ত মজ্জায় সন্নিবেশিত । প্রতাপরাও এই বীরমন্ধ্রের পরমো- 

পাসক। বিশ্বাসঘাতক দুর্দান্ত ক্লেচ্ছগণকে ইনি এইব্ূপ সরল 

ভাবে ক্ষমা করিয়া 'তাহাঁদিগের নিকষ্ট প্রকৃতির ভীষণতা 

বিবৃদ্ধি করিয়া শিবাজীর নিকট অনেক সময় ভত্সিত হইয়া" 

ছিলেন। সুশৃঙ্খল! সহকারে চৌথ সংস্থাপন বিষয়ে ইনি প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন। নূতন স্থলে ইহার ন্যায় চৌথ সংস্থাপন 

করিতে কেহই সমর্থ হন নাই । শত্রু পরাজয় করিয়া তাহা 
দিগের অন্থসরণ পুর্ব্বক জন্স-ফল ভোগ এরং পরাজিত হইয়া! 

নশৃঙ্খলা পূর্বক প্রত্যাবর্তন করিতে ইহার স্ায় সুদক্ষ সেনাপতি 
শিবাজীর সেনানীগণমধ্যে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইত । 

কি জয়, কি পরাজয়, সকল সময়েই ইহার মুখমণ্ডল উত্সাহ । 

পরিপুরিত পরিদর্শিত হইত । নৈরাশ্য বা ভীতি ইহার 
হৃদয়ে কখন বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার 
মৃত্যুতে শিবাজী যথার্থই কহিয়াছিলেন যে “অদ্য আমার 

এক দিক শুন্য হইল”। শিবাজী ইহার অবদান পরম্পরায় 

মুগ্ধ হইয়। স্বীয় পুত্র রাজারামের সহিত্র তাহার কন্ঠার বিবাহ 
শ্রদান করিয়া! প্রতাপরাওয়ের গুণগ্রামের সম্মাননা করেন। 

' বীরকেশরী প্রতাপরাওয়ের মৃত্যুর পর শিবাজী, হুংসাজী 

 মোছিতেকে হম্বীররাও উপাধি প্রদান করিয়া “ সরনৌবত্ব » 
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পদ্দে প্রতিষিত করেন। ইনি এক জন বিচক্ষণ, সমরকুশল, 
কার্ধ্যতত্পর ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন। ইনি যুদ্ধস্থলে অতি- 

ধগষ বীরতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়া সৈন্যগণের অতীব 

প্রয়পাত্র হইয়াছিলেন। হৃশ্বীররাও সেনাপতিপদে প্রতিষ্টিত 
হইয়া সম্পত্গাঁও অভিম্মুখে গমন করেন । বিজাঁপুরের সরদার 

হোসেন ময়না খা নামক একজন পরাক্রীন্ত সেনাপতি নান? 

প্রকার আধুধসম্পন্ন পঞ্চ সহত্র সেনা লইয়া হম্বীররাওকে 

মীক্রমণ করেন। ক্ষুধার্ত সিংহ করিধুথের উপর যেরূপ 

প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিয়া থাকে সেইরূপ হম্বীররাও দিবা! 
দ্বিপ্রহরের সময় ম্ববন সৈন্য মথন করিতে আরম্ত করিলেন । 
'সন্যগণের জ্বদয়-্তসম্তনজনক ভীষণ শব্দে কর্ণকুহর বধির ও 

নুষ্যাদির শোণিত প্রবাহে সমরাঙ্গন কর্দমাক্ত হইয়া উঠিল। 
ইন্দু বীরগণের নিশিত অস্ত্রাধাতে ষবনগণ নিহত হইতে 

নাগিল। দাবাপ্রিতে অরণ্য সমুদাক্স যেরূপ ভঙ্দীভূত হয় সেই- 
দ্প মহাঁরাস্্রীরবীরকেশরীগণের ক্রোধাগি বিস্ষ,রণে যবনকুল 

দগ্রীভূত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রজনী সমাঁগতা, 
তথাপিও যুদ্ধের বিরাম নাই; রাত্রির বৃদ্ধিসহকারে যেন যুদ্ধ 

টদ্ধি পাইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার, শত্রু মিত্র কেবল যুদ্ধ, 

শব্দে নির্নীত হইল, এই ঘোরতর সংগ্রামে হিন্দুবীরগণ যেরূপ 
বীরতা সহকারে যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাহা ইতিহা সপৃষ্টে 
চিরকাল উজলাক্ষরে অঙ্ষিত থাকিবে । সমস্ত রাত্রির ভীষণ 

বুদ্ধের পর হতাবশিষ্ট যরন সৈন্য ছত্র ভঙ্গ দিয়া পলায়ন 
করিল। বিজয্বলক্গ্রী হম্বীরাওয়ের অঙ্কগতা হইলেন। এই 
ভয়াবহ সংঘর্ষণে ষবনপরিত্যক্ত চারি হাজার অশ্ব, দ্বাদশ হস্তী ও 



২৯৬ শিবাজীর জীবনচরিত । 

উদ্বী, অনেক গুলি কামান এবং বস্ত্রীদি ও লান! প্রকার বহুমুল্য 

দ্রব্য হম্বীররাও শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিলেন্। 

মোরোপন্ত পেশওয়ে বিজয়ী বাহিনী পরিচালিত করিষা। 

কোপল ছুর্গাৰরোধ করেন । হ্বোসেন খার সহোদর ভ্রাতা এই 

বিশাল দুর্গের অধিপতি । মোরোপন্তের বিশাল বুদ্ধির নিকট 

সমস্তই প্রতিহত হুইল; তাহার অধ্যবপাম্ন ও শুরতায় পরাস্ত 

হইয়া ষবন সেনাপতি মোরোপন্থের পদানত হইলেন। মোরো- 

পন্ত ছুর্গীধিকার করিয়া কনকগরী, হরপনহ্শ, রায় ছগ, 

চিত্র হুর্গ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া তুঙ্গভও্রার তট পর্য্যন্ত 
রাজ্যবিস্তার করেন। 



চতুর্দশ অধ্যায়। 

শিবাজী কর্তব্যকক্্মপরায়ণ, অধ্যবপায়ী, অবসরজ্ঞ ও শুর; 

এই জন্য ভগবান ইহার প্রতি সুপ্রসনন । ঈশ্বরের অনুগুহীত ন1 

হইলে কে কোথায় লামান্য অবস্থা হইতে বিশাল রাজ্য সংস্থা- 

পন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তিনি প্রতিভাবলে সকল 

বিষয়েই উত্কর্ষ মাধন করিয়াছিলেন; কি পরবা্্ী কি স্বরাষ্ 

সকল বিষয়েই ইন্ধার ব্ভিক্ষণভা, দূরদশিতা এবং অভিজ্ঞতা! 
প্রকটিত হয়। শিবাজী ঘে সমন্ব মুসলমান রাজন্যবর্গের এক 

মাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছ্িলেন, ধবনগণ যখন ইহার কপাকটাক্ষ 

প্রাপ্তির জন্য অশেষ প্রকাষে অসাধ্য সাধনা করিতেন, যখন 

গোখাদক প্রজাপীড়ক শ্লেচ্ছগণ গোরাক্ষণের উপর অত্যাচার 

করিতে ভীত হইত, যখন ভারতীদ্ব হিন্দুরসণের তিনি একমাত্র 

আশার স্থল বলিয়। পরিগণিত হইতেন, সেই সমক্ব সকল শাস্ত্র- 

তন্বজ্ঞ বেদাস্তাদি দর্শনের পারদর্শী, কাশীনিবালী প্রখ্যাত 

প্ডিত গাগাতট্ট তীখত্রমণোপলক্ষে দ্াক্ষিণাত্য প্রদেশে 

আিয়। শিবাতীর নিকট আগমন করেন। ইনি ৰেদাদি 

শাস্তের তব নির্ণয়ে বক্গপ্দেবের ন্যায় কথিত হইতেন। ইহার 

পবিত্র ও আদশ আচরণ দর্শন করিলে ছুরাচারীগণের হৃদয়ে ও 

পবিত্রতা সম্পাদন করিত। ইনি ততকালে ভারতের গৌর্ৰ 

বলিয়া অভিছিত হছইতেন। ইনি শিবাজীর রাজো অবস্থান- 
কালে শিবাজীর রাজ্য-স্থশাসন-ব্যবস্থা, কি হিন্দু কি মুসলমান 
সকলেই অপক্ষপাতে বিচারিত হুইয়! নির্বিবাদে কালযাপন 
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করিতেছে, প্রজা সকল ধন. ন.ধান্যপুণ ও ইহলৌকিক এবং পার. 

লৌকিক উন্নতিকল্লে যত্রবান, সকলেই জদয়ের অস্তস্তল হইতে 

শিবাজীর উন্নতির জন্য ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেছে 

অবলোকন করিয়া আনন্দ সাগরে পরিপ্াত হুন। সমস্ত 

প্রদেশ যবনগণ কর্তক অভিব্যাপ্ত ও উপধূত। যবনদিগের 

বিকট গ্রাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিবাজী হিন্দু বিজয়- 

বৈজয়ন্তী সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া স্বদেশানুরক্ত 

গাগা ভট্ট শিবাঁজীকে শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে অভিষিক্ত 

হইয়া রাজ্যশাসন করিতে অন্ররোধ করিপ্ন! কহিলেন প্রাঁজন্। 

চিরকাল ক্ষত্রিয়রাঁজন্যব্গ অভিষিক্ত হইর। রাঁজকাধ্য করিয়া 
আসিতেছেন। আপনি সেই ক্ষত্রিত কুলধুরন্ধর চিতোরের 
মহারাণার বংশধর। আপনার পুর্বপুর্ুষগণের দিগন্তবিস্থৃত 

কীন্তি, ত্রান্গণাধর্ম্ম সংস্তাপন জন্য অশ্রতপুর্ব আত্মত্যাগ ও 
অবদানপরম্পরা কখনই মনুষ্য সমাজ হইতে লুপ্ত হইবার 
নহে । তাহারা সকলেই অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন ও 

নানাবিধ যাগবজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন এবং বর্তমান কাঁলেও আপ- 

নার জ্ঞাতি মহারাণাঁরা অভিষিক্ত হইরা নান প্রকার যাগযজ্ঞ 

করিতেছেন । তাহারা! সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়! 

থাকেন। তাহারা এখনও গোত্রাঙ্গণ রক্ষণ কার্যে ভারতবধীয় 

রাজন্যবগে র অগ্রগণ্য । তাহারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ 

ভৈরব বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা যেরূপ লোকোনর 

সন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা কি কখন ইতিহাস- 

পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হইবে? কখনই নহে। আপনার পৃর্দ- 

পুরুষগণ স্বধর্খ রক্ষা ও প্রতিপালনে চিরদিন ততৎপরু | তাহার! 
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কদাচ ধর্্মাচরণ হইতে বিচ্যুত হন নাই। আপনি সেই লোক- 

পাবন প্রাতঃম্মরণীয় মহদ্্বংশোভ্ভব; আপনি যে বর্মাশ্রম ধস 

রক্ষার জন্য অন্ত্রধারণ করিবেন তাহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় 
নহে। এরপ স্বদেশহিতকর কার্ষা হইতে বিরত থাকিলেই বরং 

প্রত্যবাতবগ্রস্ত হইবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । আপনি 

যদি শাক্স্ানুসারে আপনার উদয়পুরস্থ জ্ঞাতিগণের ন্যায় 

জ্জোপবীত ধারণ না করেন, আপনি যদি শান্ত্রানুনারে অভি- 

ধিক্ত হইয়া প্রজা পালন ন1 করেন, তাহা হইলে শাক্ত্রমর্ধ্যাদা 

কে প্রতিপালন করিবে? আমরাই বা কাহার নিকট শান্ত্র- 
কথা কীর্তন করিব?” মোরোপপ্ত নিরাজীপন্ত প্রভৃতি প্রথ।ন্ 

প্রধান কর্শচারীগণ পঙ্িত প্রবর গাগাভট্রের যুক্তিযুক্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া অভিষিক্ত হুইবার জন্য আহ্লাদসহকারে অনু- 

মোদন করিলেন । শিবাজী ত্াহাদিগের বাক্যে অভিমতি 

প্রকাশ করিয্া অভিষিক্ত হইতে স্বীকৃত হন এবং এই বৃহৎ 
ব্যাপারের আয়োজনের জন্য প্রধান প্রধান কর্দ্রচারীগণকে 

আহ্বান করিয়! দ্রব্যসস্তার সংগ্রহ করিতে আভ্ঞা করেন। 

শিবাজীর পূর্বপুরুষগণ চিতোর হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন 
করিয়া নানা প্রকার সঙ্গ ও ঘটনাচক্রে পতিত হুইয়া উপনয়ন 

সংস্কার হইতে বিচ্যুত হুন ; এজন্য শিবাজী প্রতৃতি বাল্যকালে 

উপনীত হন নাই । গাগ। ভন্ট প্রথমতঃ “ত্রাতান্তোম প্রায়, 

শ্চিত্য”* * বিধান কণরয়। ঘথাশান্ত্র যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্বক 
স্পট 

*্াহাদিগের পিতা পিভামহ অনুপনীভ তাহাঙ্গিগের উপনবন্কালে 

শুধমে এই আায়শ্চিতা করিতে হয়। 
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অভিষেকের ব্যবস্ছা করেন । কাশী, কাঁঞ্ধী, অবস্তিকা, অঙ্গ বঙ্গ 

কলিঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি প্রদেশের বিদ্বান ব্রা্ণ প্ডিতগণ, 
ঈশ্বরপরায়ণ সাঁধুতপন্সীসকল অতি আদর সহকারে নিমন্থিত 
হইলেন । নিমন্সিত রাজন্যবগ”ও ব্রাহ্মণবৃন্দ ১৫৯৬ শকে* আনন্দ 
নাম সপ্ধংসরে জোষঈটমাসের শুরু চতুর্থীর পূর্ব দিবসের মধ্ো 

রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। আহত এবং অনাহুত জনগণের 

সমাঁগমে রায়গড তলোকারণা এবং উতৎসবপরিপুর্ণ হইয়া উঠিল। 

সমাগত সন্থান্ত জনগণের অবস্থান ভন্য সর্বোপকরণ সংঘক্ত 
রমণীয় গৃহ সকল নিন্মিত হইল, বিচিত্র স্তম্তঘুক্ত নানা প্রকার 

'কারুকাধ্য সপ্লিত বহুবিধ বভমূলা প্রস্তর ও স্ুবর্ণাদিজড়িত 

নয়নরপ্রন বন্দ সকল মণ্ডিত এব+ চল্পীতপ সকল বিতত, বভ 
লোক সমবেত হইবার উপযন্ত প্রীশান্ত সিংহাসনসভা প্রস্তুত 
হইল) যজ্জঞশাল], ভোজন-শালা, রন্ধন-শালা, অতিথি-শালা 
প্রভৃতি স্থপ্রশস্ত গুহ সকল নিন্মিত হইল । ব্রাহ্মণভোজন নিমিত্ত 

ছুগমধ্যে ও বহিতাগে এক স্তানে পঞ্চ সহম্ন ব্রাঙ্গণ উপবেশন 

করিয়া ভোজন করিতে পারেন এজপ স্ুবিস্তত শ্রন্দর দ্বাদশটি 

গৃহ প্রস্তত হইল । নানা প্রকার উপাদেয় তোজা দবা সকল 

স্তপাকারে সংগৃহীত হইল; ফে কোন সময় যে কোন বাক্কি যে 

কোন দ্রব্য অভিলাষ করিবে তাহা! তৎক্ষণাৎ পরিপুৃরণের জন্য 

স্থব্যবশ্থা সকল ব্যবস্থাপিত হইল । কি উষ্, কি পর্যযাষিত দকল 

প্রকার দ্রবযই ইচ্ছার সহিত অর্পিত 5ইত। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, 
পদস্থ, অপদস্থ, নাত, অনাভত সকলেই সসনম্মীনে অভার্থিত 
হইলেন । প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া প্রধান কর্শচারী 

পাশা শী পপ পিপিপি পলা পালিশ নাশ াতিিশী 

১৬৭৪ ০৪। 
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এবং তাহাদিগের অবীনে বহুসংখ্যক কর্মচারী ও তত্তাবধারক 

নিধুক্ত হই লেন। প্রধান কঙ্মচারীগণের উপর পরুন সর্বাপ্রধান 

কম্মচরী নিধুক্ত হইলেন-সকল বিষয়ের পুংখাজপুংখরূপে তত্ব 

লওর়াই তাহার প্রধান কাধ্য। 

চতুাতে শিবাজী,ঘজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেন। এই দিবর্স 
হইতে প্ররুতপ্রস্তাবে রাজ্যাভিষেক-উতৎসব প্রারন্ত হইল। 

বখরকার চিটনীস বলেন এই মহোং্সব ব্যাপারে পঞ্চ লক্ষ 

মন্থুবা সমবেত হইবরাছিলেন। এই বিপুল লোকসমষ্টির স্খ- 

স্বচ্ছন্দতার জনা কল্মচাপিগণ বিশেষ জুবাবপ্তা করিরাছিলেন। 

রাজোর সমস্ত প্রজা কি হিন্দ কি মসলমান কি পার্পী কি ইহুদী 
কি খু্টান সকলেই আনশ্দিত। সকল দেবালয়ে সকল সম্প্র- 
দান ভন্তিবিনজ্্র ভাবে শিবাজীর দীর্ঘজীবনকামনায় প্রার্থনা- 

নিরত। হিন্দুর দেবালকে, মুসলমানের মসগাদে, পাসী প্রভৃতির 
উপাসনাগুহে বাজকোষ হইতে উপহার সকল প্রেরিত হইল। 

রণনিপুণ যবন-ভীতি প্রদ মহাবীরগণ এক্ষণে প্রশান্ত প্রকৃতি ধারণ 

কৰিয়াছেন। তাহাদিগের পরম ভক্তিভাজন যুদ্ধমহচর শিখাজই 

অভিষিক্ত হইবেন-_- একথা অআবণাবধি সেই শুভ দিন উতস্ুক্/ 

সহকারে তাহারা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন_-এক্ষণে সেই অভি- 

ফষেকের দিবস প্রাপ্ত হইয়া! পরমানন্দিত ৷ রারগড় এই মহানন্দের 

কেন্্রভুমি। বান্দগডের প্রত্যেক স্থল অভিনব দৃপ্ত ধারণ করির। 

নশকবৃন্দের উতস্ুক্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। যজ্ঞশালায় নান! 

প্রকার পৰ্বন্ত্রপরিতৃত ব্রাঁক্ষণগণ শ্রেণীবদ্ধ উপবিষ্ট হইয়া কোন 

স্থানে হব্যবাহনে আহুতি প্রদান, কোন হ্থানে একাগ্রমনে জপ, 

কোন স্থানে পুজার নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার লই! পুজা একং 
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কোন স্থানে সমস্বরে স্থমধুর সামগান্ কারিতিছেন | হা যজ্ঞ- 

শালাক্স প্রবেশ করিবামাত্র মনোমধ্যে এক অনির্বচনীয় ভাব 

আসিয়া আত্মবিস্বতি আনয়ন করে। সামশগীতি ও বেদাদি 

মস্থোচ্চারণজনিত অপূর্ব্ব মধুর শব্দে কর্ণকুহর পরিপূরিত করে । 
ব্রাহ্মণগণের নয়নানন্দদায়ক সৌম্যমৃত্তি পরিদর্শন করিলে, এ 
গানের দর্শকবৃন্দের বিচিত্র আসন হইতে উত্থানইচ্ছা! দূর হইয়া, 
যায়। যজ্ঞশাল। হইতে যদি একবার ব্রাঙ্গণশালায় গমন করেন 

তাহ! হইলে ভারতের সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী এক স্থানে দশন 

করিতে পাইবেন। এস্কানে জিগীযু পণ্ডিতগণ আহার বিহার 

পরিত্যাগ করিয়! ন্যার, বেদান্ত, মীমাংস! প্রভৃতি দর্শনশান্ের 
কুট প্রশ্ন সমাধানে বিচারশীল। প্রপঞ্চানভিজ্ঞ বিদ্বানগণ বাহ্য- 
জ্ঞান-বিরহিত হইয়া যখন চিন্তানিমগ্ন থাকেন, যখন গভীর 
চিন্তার পর তন্বনির্ণয়ে সমর্থ হইয়া ত্রেলোক্যপ্রাপ্তিঅনিত সুখা- 

স্থভব করেন, তখনকার দৃশ্য সহ্গদয়সংবেদ্, তাই এস্থান কোলা; 

হল বা জনতাপরিপুর্ণ নহে, অতি অন্নসংখ/ক বিদ্যারসিক পুরুষ 

শান্ত্রীলাপ শ্রবণ করিতে আগমন করিয়াছেন। ্ 

মধ্যান্কালে একবার যদি কেহ রন্ধনশালার দৃশ্য দেখিতে 

গমন করেন, তাহা হইলে সে ভাব তাহার হৃদয় হইতে কখন 

অপনীত হইবার নহে । বৃহৎ বৃহৎ স্থালী সকল চুলিকোপবি, 
তাহাতে নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য সকল পাচিত হইতেছে। 
কোন স্থানে কেশরান্ন, মধুরান্ন, স্বতান্ন, শুদ্ধান্ন প্রতৃতি নান! 

প্রকার অন্ন প্রস্তত হইতেছে । ভোক্তাগণের কচিবৈচিত্রানুসারে 

ভারতের মকল প্রদেশের সকল প্রকারের ব্যঞ্জন পাক হইতেছে, 

ঘড়রসসম্বলিত চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজ্য সকল স্ত,পীক্কৃত 
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হুইয়শছে। স্ুদ-শান্্রীভিজ্ঞ একজন কন্ঠ ব্যক্তি মহানস পর্য্য- 
বেক্ষণে নিযুক্ত হন । ণ 

নাট্যশালায় নানা প্রকার বিনোর্জনক নাটকাভিনয়, 

ধক্্রজাঁলীক অদ্ভুত ক্রীড়া, মল্লগণের মুদ্ধনিপুণতা, নানা প্রকার 

শ্বাপদগণের ভীষণ আহব, পর্ঘ্যায়ব্রমে অন্গদিন অনুষ্ঠিত হইয়া 

দর্শকবুন্দের আনন্দবদ্ধন করিতে লাগিল । 

ফলসহিত কদলিবুক্ষ সকল প্রশস্ত পদবীর পার্শদেশে রোপিন্ত 

হইয়া বনশোতভার আন্ুকরণ করিল। ঢতরর্গ হইতে প্রতি দিবস 

পঞ্চাশৎ সহজ ত্রাঙ্গণ বুধিধ রাজতোগ্য আহাধা দধ্যে ভুষ্জিত 

হইতে লাগিলেন । প্রত্যেক বদ্ণকে প্রতাহ এক টাকা করিয়া 

দক্ষিণ! প্রদত্ত হইল। এতগ্যতভীত অসংখ্য অতিথি অভ্যাগত 

দীন দরিদ্র সমাদরে সংকৃত হইলেন। যষ্টী হইতে মহারাজ 

খাধিজগণসহ ফল, মূল, দ্বৃত। পয় পান করিয়া অভিষেকের পুর্ববন্তী 

কার্য করিতে আর্ত করিলেন। যাজ্জিকগণ বিনাঁয়কশাস্তি, 

নক্ষত্রশাস্তি, গ্রহশাস্তি, প্রন্দিশাস্তি, পৌরন্দরীশান্তি, ষথা ক্রসে 

সম্পন করিয়া রাজ্যাভিষেকের অঙ্গনকল সম্পন্ন. করিতে 

আরম্ভ করেন। দেখিতে দেখিতে অভিষেকের দিন সমাগত; 

অদ্য ত্রয়োদশী -অভিষেকের দ্রিন; আনন্দরোলে দিজ্স গুল পরি- 

পূরিত হইল । সিংহাসন গৃহ আজ লোকে লৌকারগ্য । শিবাজী 

মহারাজ, মাতা ও রামদাস জআ্ামীর চরণ বন্দনা! ও অভিমতি 

গ্রহণ পুর্বাক মৃত্তিকা, পঞ্চগব্য, গঙ্গাদিপুণাতীর্োদকে নান, শ্বেত 

বন্্রালঙ্কার ও পুষ্প ধারণ করিয়া প্রায়হস্ত পরিমিত উচ্চ স্র্ণ- 

মণ্ডিত ক্ষীতীকাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। রাঁজমহিষী সই বাই 

ও যুবরাজ সন্তাজী বহুমুল্য অলঙ্কার পরিধান করিরা তাহা 



পার্খদেশে উপবেশন করেন । খ্ত্বিজগণ, পত্র ও গণলেখক, প্রধান 

অমাত্য, দ্বাদশ মহাল *, অষ্টাদশ কারখানার 1 কর্মচারীগণ, 
দেশাধিকারী, নগরাধিকারী প্রভৃতি রাজপুরুষগণ শুভ্র 

ধসনভূষণে অলঙ্কৃত হুইয়! স্বীয় স্বীয় নির্দিষ্ট আসনে উপ- 

বেশন করিলেন। শিবাজীর চতুঃপার্খে অভিসিঞ্চন করিবার 

জন্য পূর্বদিকে মুখ্যপ্রধান মোরোপন্ত দ্বৃতপুর্ণ স্ুুবর্ণকলস, 

লইয়া, দক্ষিণ দিকে ক্ষত্রিয় প্রধান সেনাপতি হশ্ষিরবাও মোহিতে 

দুপ্ধপূর্ণ রজত কলস লইয়া, পশ্চিমে নিলো পন্তপুত্র রামচন্দ্র 

পণ্ডিত অমাতা দধিপুর্ণ তান্ন কলস লইয়া, উতর দিকে অমাত্- 

গ্রাধান রঘুনাথ পগ্ডিতরাঁও মধুপুর্ণ স্বর্ণ কলস লইয়া, অগ্গি 
কোণে সচিব প্রধান অন্নাঙ্জী ছব্র লইয়ঞ, নৈখত ভাগে জনার্দন 
পণ্ডিত হনমন্তে প্রধান ব্যজন লইয়া, ঈশান কোণে সোনোপস্ত 

পুত্র বালাজী পণ্ডিত ন্যায়াধীশ চামর লইয়া, বায়ব্য কোণে দত্তাজী 

পণ্ডিত মন্্ীপ্রধান অপর চামর লইয়া, সম্মুখের দক্ষিণ ও বাম 

ভাগে পত্র ও গণলেখক বালাঁজী আবজী এবং টিমণাজী আবজী 

মস্যাধার লইয়া দণ্তীয়মান হৃইলেন। মাগুলীক রাঁজন্যবগ” 

বিদেশ হইতে সমাগত সন্তান্ত ব্যক্তিবৃন্দ, ইংলগু প্রভৃতি বৈদেশিক 

রাজন্যবগে র দূতগণ, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, বৈদিক প্রভৃতি জনসমূহ 

ঘথ। স্থল স্থশোতিত করিয়া উপবেশিত হুইলেন। স্থুমুহ্র্তে 

১ পোতে, ২ সৌদাগীর, ৩ পালশী, ৪ কোঠী, ৫ ইমারত, ৬ বছিলী, 

* পাসা, ৮ সেরী, *» দারুনী, ১০ খড়) ১১ টক্কসালা) ১২ ছনীন।) 

+ ১ গজজীন। ২ ভহঙাহীর ধান'।) ১ আম্বর খানা, ৪ সবত খানা) ৫ তোপ 

খানা, ৬ দপ্ত+ খানা, ৭ জামদার থানা, ৮ জিরাত খানা৯ ৯ মুদবর গানা, 

১০ উষ্টর থানা, ১১ নগার খান, ১২ তালীম খানা, ১১ পীল থান') ১৪ ফরাস 

খানা) ১৫ আ্াবদার মানা) ১৬ শিকার থানা, ১৭ দর থানা, ১৮ শহ্হ থান! । 



০৪771 স্ব) । ব্হ বঁ 

অভিষেক কার্য আরম্ভ হইল। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ বেদোক্ত মন্ত্র 
সকল উচ্চারণ করিয়। ঘ্ৃতাদি দ্রব্য শিবাজীর মন্তকে অভিষিঞ্চন 
করিতে আরম্ত করিলেন। সে সময় নানাপ্রকার বাদ্যধবনি মিলিত 

হইয়া আকাশমণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল, নানা বর্ণ ও 

আকৃতির পতাকা সকল উড্ভীয়মাঁন ভূইয়! পরম শোভ। সম্পাদন 

'করিল। অভিষেকান্তর সৌভাগ্যবততী জ্্ীসকল একত্রিত হইয়! 

বরণ করিতে আরস্ত করিলেন । বরণের পর শিবাজী দ্বৃত পরি- 

পূরিত কাংসপাত্রে, অনন্তর দর্পণে মুখ পরিদর্শন ও শুত্র বসন ভূষণ 

পরিধান করিয়া! ব্রাহ্গণগণকে দক্ষিণ ও সুবর্ণময় বিষ্ুমূত্তি পূজা 

করিক্! উদ্ষ্বর কাঠনির্শিত সবর্ণমগ্ডিত নানা প্রকার বহুসূল্য 

মণিখচিত সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনের এক 
এক দিকে বৃষ, মার্জার, ব্যাপ্ব ও সিংহের দুইটা ছইটাী প্রতিমু্তি 

অস্কিত; ইহার উপর মুগ ও ব্যাঘ্রচর্ন এবং উহ্থা নানাপ্রকার 

বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত । সিংহাসনারোহণ কালে তুরি, তেরী, 

পনৰ আনক গোমুখ প্রতৃতি বাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল; হূর্গ 
প্রাকার হইতে অনবরত তোপধ্বনি শুনিয়া অন্যান্য ছুর্গে 

ভোপধ্বনি হইতে লাগিল। এইরূপ রাঁজ্যস্থ সমস্ত ছুর্গে মুহুমুছি: 

তোপধ্বনি হইয়া! শিবাঁজীর সিংহাসনাধিরোহণবার্তা চতুর্দিকে 

বিঘোষ্কিত হইল। শিবাজী সিংহাসারোহণ করিয়া “ভবানী” 

“তুলজা”” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আয়ুধ সকল পুজা করিলে তাহার 
মন্তকোপরি চতুর্দিক হইতে মুক্তা, স্বর্ণ ও রজত পুষ্প সকল 

বর্ষিত হইতে লাগিল। অনস্তর ষোড়ষজন ব্রাঙ্গণ সধবা এবং 
কন্যা পুনরাস্স তাহাকে বরণ করিলেন। বরণের পর ব্রাহ্গণগণ 

নানাবিধ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। শিবাজী 



২৯৬ শিবাজীর জীবনচরিত্ত। 

তাহাদিগের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়। গাগা ভট্টকে এক লক্ষ নগদ 

মুদ্রা এবং বহুপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন । এইরূপ 

অন্যান্য ব্রাঙ্গণগণকে বিদ্যা ও পদমধ্যাঁদানুসারে পঞ্চবিংশতি 

সহত্র হইতে দ্বিশত মুদ্রা পর্য্যন্ত দক্ষিণা প্রদান করেন। চিটনীস 
বলেন রাজ্যাভিষেকোপলক্ষে প্রায় এক কোটি দ্বিচত্বারিংশৎ লক্ষ 

মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। | 
মহাভাগ শিবাজী সপ্তচত্বারিংশ২ বতসর বয়ক্রমের সমন্থ 

১৫৯৬ শকে আনন্দনাম সম্বংসরে জোর্ঠ শুক্র ত্রয়োদশী তিথি 

বৃহস্পতিবাঁরে অভিষিক্ত হন। সিংহাসনাধিষ্ঠান কালে ইহার 

কমনীয় মুখশ্রী অধিকতর কমনীর বোধ হইতে লাগিল । তাহার 
মধ্যমারৃতি গঠন, শ্যাম ছবি, স্থবিভক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিশাল নেত্র, 

চাপসম জর, তরল্লায়িত শেষভাগ, তিল ফুলসম আনত নাসিকা, 

বিস্তীর্ণ ললাট, সুস্মন ওষ্ঠ, সুন্দর চিবুক, প্রশস্ত বক্ষ এবং আজানু- 

লশ্বিত বাহু দর্শকদিগের মনোমধ্যে তাহাকে দেখবলসম্পন্ন বলিয়া 

প্রতিপন্ন করিয়] দিল। 

শিবাজীর সিংহাসনারোহণ দিবস হইতে দাক্ষিণাত্যে একটা 
শক প্রচলিত হয়, তাহা! শিবশক নামে অভিহিত এবং বর্তমান 

কালে ইহ! শিবাজীর বংশধর কোলাপুর রাজসংসারে ব্যবহৃত 

হইয়া আসিতেছে । 
রাজ্যাভিষেক উত্সব পরিমমাপ্তির পর শিবাজী সমাগত 

নৃগতি এবং রাজদুতগণকে যথোচিত সন্মাননা করিয়া বিদায় 

প্রদান করেন। এই সকল দূতগণের মধ্যে বুটনদূতের সন্ধি' 
সংস্থাপন এরং শিবাজীকে সম্মান প্রদর্শন জন্য আগমন, বর্তমান 

রলালে একটি জ্ঞাতব্য ঘটন1। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অভিনবস্ত 



চতুর্দশ অধ্যায় । ২১৭ 

পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান কালের ইতিহাস লেখক্কষেরা ইস 

লিপিবদ্ধ করিতে কোন কারণে বিস্মৃত হন তাহা তাহারাই 

জানেন । নিব্বাণোনুথ ক্ষীণালোক হইতে ইহ। সংগৃহীত হইল, 

জান্ন না আমাদিগের স্বদেশবাসীর হৃদয়কন্দর হইতে কতটুকু 
অন্ধকার অপসারিত করিবে । 

যখন শিবাজীর রাজ্য স্থবরাতের দক্ষিণ হইতে গোয়ার 

দক্ষিণস্থ ভূভাগ * পর্যন্ত বিস্কৃত, যখন পটু'গীজ প্রভৃতি বৈদে- 

শিকগণ ইহার রাজ্যোত্পন্ন দ্রব্যে পুফ্ষল পরিমাণে লাভবান হন, 

ষখন অন্যান্য বৈদেশিক বণিকগণ শিবীজীর কপাকটাক্ষপ্রাপ্ডি- 

লালপসায় নান] প্রকারে তাহার সনস্তষ্টি প্রতিবধানার্থে চিন্তা- 

নিরত থাকিতেন, সেই সময় বণিকরূপী ইংরাঁজ বাণিজ্যবিষয়ক 
স্থবিধার জন্য শিবাজীর দরবাঁরে দূত প্রেরণ করেন। ইংরাঁজ- 
ঢুত শিবাজীর বোম্বাইস্থ কর্মচারী নারায়ণ পন্ত সহিন্ত বহুবিধ 

উপহার ত্রব্য লইয়। নান! প্রকার পথক্লেশ অতিক্রমণ পুর্ব্বক 
অভিষেকের পুর্বে রায়গড়ে উপস্থিত হন। ইংরাঁজদূতের নাম সার 
হেনরী অক্সএনডেন । ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধিপত্র লিখিত 

হয় তাহাতে বিংশতিটি সন্ধিস্তত্র বিধিবন্ধ হইয়াছিল, তন্মধ্যে 

নিম্নোক্ত স্থত্র চতুষ্টয়ই প্রধান । | 
১ম। রাজাপুর ধ্বংস জন্য ইংরাজদিগকে তাহার ক্ষতি- 

পুরণ করিয়া দিতে হইবে । রাজাপুর, দাবোৌল, চেউল এবং 

কল্যাণ নগরে ইংবাজগণ বাণিজ্যগৃহ নির্মাণ করিতে 

পারিবেন। শিবাজীর ব্রমান রাজ্য এবং ভবিষ্যতে যাহা 

*. ইহার মধ্যে ন্ুরাত, বলাই, বন্ধে, চেউল, জন্রীর! প্রভৃতি ্ষুত্র কষৃত্র স্থান 
সকল বৈদেশিকগণের অধিকাগতুক্ত ছিল। 

৯৯ 



২১৮ শিবাজীর জীবনচরিত্ত । 
সপ 

পন্ধাজয় করিবেন তাহাতে ৪ ইৎবরাক্গগণ বাণিজ্য করিতে 

পারিবেন। 

২য়। পথাড্রব্যে পতকবা ২২ রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে । 

দ্রব্যের তাৎকালিক মৃল্যান্ুসারে ক্রয় বিক্রন হইবে । 

৩য়। সম্রাটের সিক্কার ন্যায় বিশুদ্ধ বৌপামুদ্ মদ্রণ করিতে 

হইবে 3 তাহার আদান প্রদান উভয়েই করিবেন। 

ওর্ঘ। অর্ণব্যান ভগ্র হইয়া সমুদ্রকূলে সংলগ্র হইলে তাহ! 

ভূম্বামী প্রাপ্ত হইবেন। 
শেষোক্ত বিষয়টি উঠাইয়া দ্বিতে ইংবান্দুত বিশেষরূপ চেষ্টা 

করেন কিন্ত শিবাজী তাহাতে অস্বীকত হওয়াতে অগত্যা ইহাতে 

ইংরাজদৃত্ত ষন্মত হইলে অষ্টপ্রধানস্হ শিবাজী সদ্ধিপত্রে স্বাক্ষর 
করেন। 

ইংরাজদূত শিবাজীকর্ভুক সাদরে অভ্যছিত হইয়া কিছু দিন 
পরে বোম্বাই নগরে প্রত্যাবর্তন করেন। 

অভিষেক উৎসব স্থচারুরূপে নির্বাহ হইলে শিবাজী মহা- 
সমারোহের সহিত সুবর্ণ ও নানা প্রকার বনুমূল্য রত্বে তোলিত 

হন। এই সকল তোলিত্রদ্রব্য সমাগন্ত ত্রাঙ্গপপর্ডিত দীন 

দরিদ্রগণ মধ্যে বিভরণ কর! হয়। এইরূপ পুণ্যকৃত্য করিবার 

ব্য শিবাজী রায়গড়ের অভ্রভেদী চূড়া “জগদীশ্বরের'*সৃবিখ্যাত 
মন্দির প্রতি করেন । 

প্রাসাদোজগদীশ্বরস্ত হ্রগভাসানন্নদোহচ্চুজয়! 

শ্রীসচ্ছত্রপতেঃ শিবস্তনৃপতেঃ লিংহাসনে তিষ্টতঃ | 

াফেষপব-বাপ ভূমিগপনাদানন্দ সংবত্ষরে 
স্্যাতিরাঞজ মুহ্ুত কীর্তি মছিতে শুর্লেশসাপেতিখো 131 



টতুর্দশ অধ্টায়। ২১৯ 

শিবাজী ধর্মকাধ্যে পরম স্থথে নিরুদ্ধেগে কিছু দিন অতি- 

বাহিত করিলে তাহার গর্তধারিণী জিজাবাই পুর্রপৌত্রাদি পান্রি- 

বেষ্টিতা হইয়া মানবলীলা সন্ধরণ করেন । শিবাজী মাতবিয়োগ- 

জনিত ছুঃখে অভিভূত হইয়া বালকের নায় অধীর হইয়া? পড়েন। 
অশোৌচান্তে শান্্বিধানান্থারে শ্রা্ধাদি সম্পন্ন এবং অকাতরে 

অশেষবিধ দ্রব্য ত্রান্ষণগণকে দান করিয়া শ্রান্ধকাধ্য সুচারবপে 

সম্পন্ন করেন। 
জিজাবাই ধর্মভীরু, বুক্ধিমতী ও কর্শিষ্ঠা ছিলেন। শিবাজী 

ধঘঁদ মাতার নিকট শৈশবকালে সংশিক্ষা প্রাপ্ত না হইতেন, 
'কিন্ব! তাঁহার হৃদয়ে শৈশবকাল হইতে সদৃগুণবীঙ্গ সকল বপণ 
ন1 হইত, তাহা! হইলে তিনি এরূপ উন্নতি লাভ করিতে পাঁরি- 
তেন:কি না তাহ! গভীর সন্দেহের বিষয় । জিজাবাইয়ের ঈশ্বর- 
নিভরতা, মিতব্যয়িতা ধর্্মশীলতা প্রত্ৃতি সদ্গুণরাজি বালা- 

কাল হইতে শিবাজীহদয়ে সংক্রামিত হইয়া তাহাকে বরেণ্য 
করিয়া ভুলে। শিবাজী'জ্ননীকে নারীরূপধারিণী দেবী বলিয়া পূজা 

করিতেন । বাজসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েও মার আদেশানুসারে 

চালিত হইতেন; কখনও তাহার আজ্ঞা ব্যতিক্রম করেন নাই। 
শিবাজী ঘতকালে দিলী গমন করেন সে সময় রাজ্যের সব্ধ প্রধান 

কম্ধচারীত্রয়্ জিজাবাইয়ের আদেশান্ুনারে পরিচালিত হইতেন । 
পাশ 

বাপী-কৃপ-তড়াগ-রাজি-রুচিরং রমাংবনংবীতিকে 
স্যস্তৈইকুত্তিগৃ্ে নরেক্্র সদনৈরত্রংলিছৈমীহছিতে (1) 

শ্রীমর্ার়শিরৌগিরামবিষয়ে হারাজিনানিশ্মিতো 
ঘাবচচজ্াদবাকরে। বিলসতন্ত।বৎ সমুদ্রজ্জস্ততাস্ ॥ ২॥ 

উপরে।ক প্লোকনর মন্দিরমধ্] খোদিত আছে। 



২২০ শিবাজ্ীর জীবনচরিত 1 
পপি 

ইহার বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ ছিল যে সকল বিষয়েই তিনি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেন । শিবাজী বাল্যকাল হইতে মাতার নিকট 

যুদ্ধস্থলের ভীষণতা, ষবনগণের অত্যাচার, তাহার পুর্বপুরুষগণের 

স্বদেশ রক্ষার জন্য অসাধারণ আম্মত্যাগ, যবনহস্তে জ্যে্গের 

মৃত্যু প্রভৃতি নানা প্রকার কথা শ্রবণ কর্ন; স্থতরাং তাহার 

যবনদমন স্পৃহা! বলবনী হয়। শিবাজী যতকালে বন্দীভাবে' 

দিলীতে অবস্থান করেন, সেই ঘোরতর ছুঃখের সময় স্বথ দুঃখে 

অন্বদ্বিপ্নমনা জিজাবাই আদর্শ চরিত্রের নায় অতান্ত ধীরভাবে 

রাজকাধ্য পরিদর্শন করিয়া অবশিষ্ট সময় ঈশ্বরোপাসনানিরতা 

থাকিতেন । যতদিন পর্যান্থ ভারত-জননীগণ এইবপ স্রশিক্ষিতা 

সর্বগুণসম্পন্না নিক্ষামবরতপরামণা না হইতেছেন, ততদিন পর্াস্থ 

তাহারা শিবাজীর ন্যান্স পরম ভাগাবান পুত্রের জননী হইবার 

অন্ুুপধুক্ত1। পুরাকীলে জননীগণ শিবাজীর ন্যায় শত শত 

সন্তান প্রসব করিয়া ভারতের মুখোজ্দ্বলতা সম্পীদন করিয়াছেন, 

এখনও আবার সেইজপ গুণনতী হইলে দশ কোটি জননী শত 

শত শিবাজী প্রসব করিবেন ইহা] কিছু আশ্চর্ষোর বিষয় নহে। 

শিবাজী মাভবিয়োগজনিত ছুঃখ বিমুক্ত হইতে না হইতে 

আবার তাহার দয়্াকাশ 'প্রলয়কালীন জলদজালসমাচ্ছন্ন বিশ- 

সংহারক প্রবলবাতা সমামুক্ত ক্োভিত রূপ ধারণ করে। 

যিনি শিবাজীর বাল্যকালের হদয়তোধিনী ক্রীড়াসহুচদী 

ছিলেন, যিনি যৌবনকালে হৃদয়চারিণী ও সছুপদেশ প্রদ্ায়িনী 

ছিলেন, যিনি শিবাজীর স্থথ দুঃখের সমান অধিকারিনী ছিলেন, 

যিনি শিবাজীকে শঙ্ঘটাপন্নাবস্থাযস় নানা প্রকার উৎসাহগভিন্ত 

বাক্যে প্রোৎসাহিত করিতেন, যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংস্থা 



চতুর্দশ অধ্যায় । ২২১ 

পনের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জাতিগত 

স্বার্থ লক্ষ্য করিতে শিবাজীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, 
যাহার প্রবল স্বাধীনতাম্পৃহা শিবাজীকে উন্মন্ত করিয়াছিল» 

সেই রমনীগণাগ্রগণ্যা, বীরাঙ্গণা, শিবাজীর সহ্ধর্ম্িণী সইবাই 
ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সুখধামে গমন করেন । 

পত্রীবিয়োগজনিত ছঃথ কির্প ভয়ঙ্কর, কিরূপ হৃদরবিদারক, 

কিরূপ অশান্তিজনক ও কিরূপ শুন্যতা প্রতিপাদক তাহা বজা- 

পেক্ষা কঠোরহৃদয় শিবাজীতে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছিল । 

পত্বীবিয়োগ-বিধুর শিবাজী পতিপ্রাণা সইবাইবিক্লোগে এতদূর 
অধীর হইন্নাছিলেন যে কিছুদিন রাজকাধ্য পরিত্যাগ কবির 
নিঞ্জনে ঈশ্বরচিষ্ঠায় নিমুপ্প থাকিতেন । কর্তব্যকন্মপরায়ণ ব্যাক্তি 

কখন সুখে বা ছ:ঃথে অতিভূত হন না, স্থথ বা ছঃখ তাহার। 
অবিকম্পিতভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রপণিতহ্ৃদয় শিবাজীর 

ব্রণ পুত্রিত হইল বটে, কিন্ত ব্রণচিহ্ন দূর হইল না। সকলের দৃষ্টি 

ইতর স্থানে পতিত না হুইয়া অগ্রেই ক্ষতস্থানে পতিত হুইয়! 
তাহার হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিবাজী 

হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে গোপন করিয়া রাজকাধ্যের পধ্যালোচন। 

এবং ভাবি কাধ্যের সমস্ত আয়োঞ্জন করিতে লাগিলেন । 

শিবাজী সিংহাসনারূঢ় হইয়া দেখিলেন মহারাষ্র ভাষা মধ্যে 
যবনভাষা বল পরিমাণে মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ রাজ- 

ব্যবহার শব্দমধ্যে অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত। শিবাজী ইহা 

দুর করিবার জন্য ''রাজব্যবহার কোষ” নামক একখানি গ্রস্থ 
রচনা করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। ইহাতে প্রাকৃত এবং 

যাবনী শব দকল সংস্কত ভাষায় পরিবর্তিত কর! হইফ্লাছে। 



২২২ শিবাজীর জীবনচরিত | 
স্পা 

রাজ্যের প্রধান কর্মচারী অষ্টকের পূর্ব উপাধি পরিবর্তন করিয়া 
নৃতন সংস্কৃত নাম প্রদান করেন। এই আট জন কর্মচারী বা 

অষ্টপ্রধান-ইহাঁদিগেরই পরামশানগসারে রাজ্যশাসন, ঘুদ্ধ- 

ঘোষণা! এবং সন্ধি আদি কার্ধ্য সকল সাধিত হইত 
কর্মচারীগণের নাম।  নৃতন উপাধি। পূর্ব উপাধি। 

মোরোপন্ত পি্গলে মুখ্য প্রধান পেশবা। 

বামচন্ত্র নীলক পন্তঅমাত্য মুমদার। 

অন্নাজী পন্ত পন্তসচীব স্থরনীন। 

হম্বীর রাও মোহিতে সেনাপতি সরনৌবত। 

* জনার্দন পন্ত হনমাস্ত মস্ত চারমুলকী। 

বাঁলাজী পত্ত ন্যায়াধীশ ' আদালত । 

রঘুনাথ গন্ত ন্যায়শাস্ত্রী দবীর। 
দন্ভাজী পন্ত মন্ত্রী ওয়াকনীস। 

এইরূপ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়৷ 'শিবাজী মহা রাষ্্ায় 

ভাষার পুষ্টিসাধন ও স্বভাষান্রাগ প্রদর্শন করেন। 



পঞ্চদশ অধ্যায়। 

রাজা উপার্জন অপেক্ষা রক্ষা করা অধিকতর বুদ্ধিমত্তা 

'এবং ক্লেশের বিষয় । অনেক ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে প্রচণ্ড বিক্রম, 

অসীম বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, ক্লেশসহিষণুণতা, অধ্যবসাক্স, প্রভৃতি 

প্রকটিত করিয়া সময় সমর পৃথিবীর অধিকাংশ স্থল পদাক্রান্ত 

করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের রাজ্যশাসন-শক্তি সম্যক 

প্রকারে না থাকাতে বিজিত দেশে তাহাদিগের গমনের দূরতার 
সহিত জেতৃত্ব সঙ্ধন্ধ দূরতক্ন হইয়াছিল। পরাধীন দেশ অনেক 
সময়ে অনেক মহাম্মার আক্মো২্সর্গে বহুক্লেশে যুদ্ধস্থলে স্বাধী- 

নত! লাভ করিয়া আত্মশাসনে অসমর্থ হইয় পুনরায় পরাধীন 
হইয়াছে_-এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। 

সাধারণের প্রচণ্ড উদ্যমে কোন পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাত 

করিতে পারেন, কিন্ত যতদিন পধ্যন্ত না তীহারা আতয্ম-শাসন 

করিতে সক্ষম হইবেন ততদিন তাহারা স্বাধীনতা ভোগ করিতে 

অনুপযুক্ত । যে পর্দান্ত না৷ পরাজিত দেশবাসী পরম্পর সমবেদনা, 

অধীন ভাবে কাধ্য, অহমহমিকাভাব দূর, সাধারণ স্বাথের 

প্রতি লক্ষ্য, এবং আত্মোৎসর্গ করিতে না শিখিবেন সে পর্য্যস্ত 

তাহারা স্বাধীনতালাভের কখনই উপযুক্ত নহে । হে অবনতি- 
। কুপ-নিমজ্জিত ভারতবাসীন্! যদি আপনাদিগের মনুষ্যত্বলাভের 
স্ৃহা থাকে তাহা হইলে অগ্রে সকল দেবত্ব সম্পাদক গুণ- 
[সকল অভ্যাস করুন। 



২২৪ শিবাজীর জীবনচরিত। 

. শিবাজী যেরূপ প্রচণ্ডরূপে শানিত তরবারির বিকট প্রহারে 
বাঁজ্য উপাজঙ্জন করেন, সেইরূপ শীতাংশুনিন্দিত সৌম্যরূপে 
সর্বভূতে জুশীতল ছায়া প্রসারিত করিয়া শাপন করেন। 
শিবাজী কোন দেশ সম্যক প্রকারে জয় করিয়া প্রথমেই তাহার 

শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগ প্রদান করিতেন । 

যাহাতে প্রজারা বলবাঁনের অত্যাচার ও অবিচার হইতে রক্ষ! 
পায়, যাহাতে প্রজাগণ রাঁজপুরুষগণের পীড়নে প্রপীড়িত ন। 

হয়, যাহাতে তাহাদিগের কৃষি-বাণিজ্য বদ্ধিত হইয়া! স্ুখ- 

সমৃদ্ধি সাধিত হুমম এবং যাহাতে সকলে নির্কিবাদে আপন আপন 

ধর্মমত সকল অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ভয় সে বিষয়ে তীক্ষু দৃষ্টি 
প্রদান করিতেন। ৫ | 

শিবাজীর রাঁজস্ব-সংগ্রহ শহ্তের উপর নির্ভর করিত। শম্ত 

উত্তমরূপে উৎপন্ন হুইলে কর বৃদ্ধি এবং মন্দর্ূপ জন্মাইলে কর 
হাস হইত । কৃষিবলদেশে শিবাজীর এ নিয়ম অত্যন্ত হিত- 

জন্ক। শন্ত উত্তমরূপে উৎপন্ন হইলে প্রজাকে সেই শশ্তের 
ছুই পঞ্চমাংশ রাজস্ব প্রদান করিতে হইত এবং অবশিষ্ট তিন 
পঞ্চমাংশ তাহার থাকিত। এই ধান্ত সংগ্রহ করিতে যাহাতে 

প্রজাপীড়ন ন1 হয় সে বিষয়ে উপরস্থ কর্্মচাবীগণ (বিশেষরূপে 
দৃষ্টি প্রদান করিতেন। গ্রামের আয়তনানুসারে ২৩1৪ থানি 

গ্রামের উপর একজন কারকুন এবং ইহা'দিগের কার্য সহায়তার 
জন্য কার্ধ্যান্থসারে লেখক নিযুক্ত হইত । ইহারা আবার 
তালুকদার বা তরফদার কর্তৃক পরিচালিত হইতেন। তালুকদার 
জেলার প্রধান কর্মচারী ; ইহার অধীনে বহুসংখ্যক কারকুন 
নিযুক্ত থাকিত ; তাহারা যথা সময় কোনরূপ ব্যত্ব্যয় না করিয়া 



পঞ্চদর্শ অধ্যায়? ২২৫ 
শশা 

হিসাব প্রদান করিত। তালুকদার স্সম়ং এবং ইহ অধীনন্ত 

পরিদর্শকগণ কারকুনদিগের হিসাব এবং প্রজার অবস্থা পরি- 

দর্শন করিতেন । তালুকদারগণকে, স্ুবেদারের অধীনে কর্ম 
করিতে হইত । সুবেদার এক একটি প্রদেশের শাসনকর্তী । 

শাসন কর্তার হস্তে সৈনিকবলও প্রচুর পরিমাণে ন্যস্ত থাকিত। 

তালুকদারদিগের কাষ্য সৌকর্ধ্যার্থে একজন মাঁরহাট্ী। হাবিল. 

দার নিঘুক্ত হইতেন | ধানা ও অর্থাদি রক্ষার জন্য সরনৌবত ও 

উ্াহাঁদিগের অধীনে ২।১টি ছুর্গথাকিত। 

শিবাজী কাহারও সহিত নিয়মাবদ্ধ হইয়া বা কাহারও 
প্রাপা অর্থ প্রজাগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে দেওয়া. 
এ প্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন । শিবাজী বলিতেন ইহাতে 

তাহার! নির্দয়ত1 সহকারে প্রজাপীড়ন করিয়া থাকে, প্রজাগণকে 

পীড়িত করা রাজার ধর্ম নহে। জমীদারদিগের অতাচার 

হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিরার জন্য তিনি দেশমুখ, দেশ- 

পাণ্ডে প্রভৃতি জমীদারদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্কোচ করিয়া, 

ছিলেন । জমীদাঁরগণ শিবাজী নিদ্ধীরিত নিয়মানুসারে রাজস্ব 

সংগ্রহ করিতেন; তাহাঁর ব্যতিক্রম হইলে বিশেষ দণ্ডনীয় হই- 
তেন । মহারাষ্রাঁজ্য মধ্যবিত্ত এবং নিম্বশ্রেণীস্থ পুঞর্কষগণ কর্তক 

ংস্তাপিত। শিবাজী এই সকল প্রজীগণকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভোগ- 

বিলাসনিরত, পাশবহৃদয় ও অর্থগৃপ্, জমীদীরদিগের উৎপীড়ন 

হইতে রক্ষা করিতে বিশেষরূপে প্রয়াস পাইতেন। খাহাতে 

জমীদারগণ ভবিষ্যতে কোনরূপ রাজশক্তির অনিষ্ট সাধন 

করিতে নাপারে সেজন্য তিনি গ্রামের প্রাচীর সকল ধ্বংস 

করিয়া দিয়া ছিলেন। শিবাজী জাইগীর প্রথার অত্যন্ত বিরোধী 

শী 



২২৬ শিবাজীর জীবনচরির্ত | 

হইলেও দুই এক স্থলে বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে জাইগীর প্রদান 

করিয়াছিলেন। জাইশীরদারগণ অনেক সময় প্রভূশভির 

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নানাপ্রকার বিপদ উদ্ভতীবনা করিয়। 

প্রভৃশক্তি ধ্বংস করিতে চেষ্টিত হওয়াতে দূরদর্শী শিবাজী এই 
মকল প্রথা সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলেন । নবাঞ্জিত দেশে 
সেই প্রদেশের পুরাতন, কুলীন, প্রতিষ্ঠিত, কর্মচারীগণের উপর. 

কর্ম্মভার ন্যন্তকরিতেন) পরে ধীরে ধীরে উপরোক্ত প্রথা সকল 

প্রচারিত করিতেন । 

দায়াদ-বিবাদ ও বিসন্বাদ পঞ্চায়ৎ কর্তক মীমাংসিত হইত | 

বছদশর, বৃদ্ধ, ধর্মভীরু, অভিজ্ঞ গ্রামবাসী এই পঞ্চায়ৎ সভার 

মভ্য নির্বাচিত হইতেন। পঞ্চায়ৎ' কর্তক বিবাঁদভগ্রন ন। 

হইলে যথাক্রমে কারকুন, তালুকদার, স্মবেদার ও ন্যায়াধীশ 

কতৃক বিচারিত হইত । ন্যায়াধীশ এ বিষয়ের প্রধান বিচার- 
পতি। কায়িক দণ্ড প্রদান করিতে হইলে পঞ্চায়ৎ বিচার 

করিয় রাঁজপুরুষগণের হস্তে প্রেরণ করিতেন। সাঁমাজ কর্তৃক 
আর্থিক দণ্ড প্রদত্ত হইলে, পঞ্চায়ৎ সেই অর্থ সমাজের কল্যাণার্থে 

ব্যয় করিতেন। বল] বাহুল্য বর্তমান কালের ন্যায় সে সময় 

বিচারের মুল্য প্রদান করিতে হইত না। 

প্রজাগণকে দস্থ্য ও চৌর ভয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য রাজ- 
পুরুষগণ অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টি প্রদান করিতেন । শিবাজী প্রথমতঃ 

কতকগুল! ছুর্দান্ত দৃন্থ্যর প্রাণদণ্ড প্রদান করিয়! দুষ্ট জনের বিভী- 

ধিক] উৎপার্দন করিক়্াছিলেন। যেসকল জাতি তস্কর বলিয়। 

প্রখ্যাত তাহাদ্দিগকে গ্রামের একপার্থে ভূমি প্রদান করিয়৷ বসতি 
করান ।' গ্রাম মধ্যে কোন চরী হইলে তাহাদিগকে তাহার মুল্য 



পঞ্চদশ অধ্যায়। ২২৭ 

অথবা অপরাধকারীর সংবাদ প্রদান করিতে হইত, ব্রাহ্মণ 

যেকোন অপরাধে অপরাধী হউন না কেন তাহাদের প্রাথদণ্ড 

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল; দেশ হইতে নিক্ষাধিত করাই তীাহাদিগের 

পক্ষে চরম দণ্ড । যেব্যক্তি জীবিকার জন্য ভূমি প্রাপ্ত হইয়াও 

চৌধ্যাপরাধে প্রমাণিত হইত সে অতীব গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত 

হইত । শিক্ষা সম্বন্ধে শিবাঁজীর মনোযোগ নিতীন্ত কম ছিল না। 

জাতিগত শিক্ষ। অত্যন্ত হিতজনক বিবেচন। করিয়া কর্মকার, 

কুম্তকার, স্ত্রধর প্রস্ততি সান্প্রদায়ীক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী 

ছিলেন। অভিজ্ঞ কর্মকার স্ত্রধর প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া . 

ঘুদ্ধোপযোগীন্রবা নির্মাণ ও বালকগণকে শিক্ষাপ্রদানার্থ নিযুক্ত 
করিয়। উৎ্সাহ্বদ্ধন করি্তন। এরূপ জাতিগত শিক্ষা স্বাধীন 

ভারতে হিতপ্রদ সন্দেহ নাই। 

ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজের মন্তিক্ষ স্বরূপ ৫খোধে শিবাজী তাহা" 

দিগের শিক্ষাকন্সে বিশেয়রূপে মনোনিবেশ করেন। প্রত্যেক 

বিদ্যার্থ ও অধ্যাপক রাঁজকোষ হইতে বিদ্যান্গসারে বৃত্তি প্রাপ্ত 

হইতেন। প্রত্যেক বৎসরে শ্রাবণ মাসে বিদ্বান ব্রাঙ্গণগণ রায়গড়ে 

আহৃত ও পরীক্ষিত হইয়া বিদ্যান্গসারে পারিতোষিক প্রাপ্ত 

হুইতেন। শিবাজী স্থানে স্থানে অন্নছত্র স্থাপন করিয়। বিদ্যার্থী- 

গণের সুবিধা সম্পাদন করেন। 

বাজ্যমধ্যে গবাদি গৃহপালিত পশু যাহাতে উৎকর্ষ লাভ. 

করে তজ্জন্য শিবাঁজী বিশেষ যত্রবান ছিলেন। মানদেশ, 

ভীমথড়ী প্রভৃতি তৃণ্ববহুলপ্রদেশে অশ্ব পালন করিবার জন্য 

অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ লোক সকল নিযুক্ত করেন। এইরূপ গো, 
জ্হীষ, মেষ ও ছাগাদি পশুর উৎকর্ষ সাঁধনার্থ দেশ ও কোকন 
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গ্রদেশে স্থান নির্দেশ করেন ; এইরূপে শিবাজীর অধ্যবসায় ও 

যত্বে অন্ন দিনের মধ্যেই অপধ্যাপ্ত পরিমাণে সুদঢ়, বলবান, 

ক্লেশসহিষ্ণণ অশ্ব, বলীবন্দ প্রতৃত্তি পশু উৎপন্ন হয়। এই সকল 
শ্রমশীল ও ক্লেশসহিষু অশ্ব মহাবাট্রগণের অত্যন্ত প্রিয় এবং 

বিশেষরূপে বুদ্ধোপযোগী হইয়াছিল । 

মুসলমান প্রভৃতি অন্য ধর্মাবলম্বী প্রজাদিগের বিবাদ তৎ্' 

ধর্মাবলম্বী পঞ্চায়ৎ কর্তৃক মীমাংসিত হইত । এব্প ভাবে নিষ্পত্তি 

না হইলে রাজপুরুষসমীপে প্রেরিত হইত। 

ধর্ম সৃশ্বন্ধে শিবাজীর হৃদয় অতীব উদার ছিল। বর্তমান 

কালের ন্যাস্ব তৎ্কালে রাজ -ধর্মযাজকগণই এক মাত্র রাজ- 

কোষ হইতে বৃত্তি পাইতেন এরূপ নহে। যে দকল মসজীদ 
বা পীর-্থানের কোন স্বত্বাধিকারী ছিল না সে সকল স্থানের 

ব্যয় নির্বাহার্থে ভূমিবৃত্তি নিদ্ধারিত করিয়াছিলেন। এই সকল 

স্বান পরিদর্শন ও হিসাবাদি রাখিবার জন্য মুসলমান কন্দচারী 
নিযুক্ত হইত। উপরস্থ রাজপুরুষগণ আসিয়া! এ সকল বিষস্ব 

ময় সময় পরীক্ষা! করিয়া! যাইতেন । 

সৈনিক নিয়ম ।-_শিবাজীর সৈনিক নিয়ম সকল সরল, 

হৃদয়গ্রাহী এবং স্থথসাধ্য। প্রথমতঃ শিবাজী পদাতিক সৈন্যের 

'উত্কর্ষ সাধনার্থে বিশেষ যত্ববান্ ছিলেন। পরে রাজ্য বৃদ্ধির 

মহিত অশ্বারোহী সৈন্য এবং গোলন্দাজের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে মনো- 
নিবেশ করেন । ঘ্বাটমাথা এবং কোঁকন প্রদেশ হইতে ইঙ্ার 

সন্য সকল সংগৃহীত হইত । ঘাট মাথার অধিবাসিরা মাবলা 

€ কোকনবাসীরা হাটকারী নামে অভিহিত হয়। প্রথমোক্তরা 

হুর্গাক্রমণ করিতে পারদর্শী এবং শেযোক্তরা লক্ষ্যভেদক বপিয়! 
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বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইহারা সকলেই , ক্লেশসহিষুঃ 

ঘুদ্ধ প্রিয় সাহসী এবং দৃঢ়শরীর ছিলেন। তং্কালে পাজামা, 

শীত কালে কার্পাসভরিত অঙ্গাবরণ, মন্তকে পাকড়ি, কটিদেশে 

কটিবন্ধ এবং পদদেশে পদত্রাণ ইস্থাই সৈন্যগণের সাধারণ পরি- 

চ্ছদ্রূপে বাবহৃত হইত । পদ্দাতিক সৈন্যগণ ঢাল তলবার বন্দুক 

এবং প্রত্যেক দশম ব্ক্তি বন্দুকের পরিবর্তে তীর ধন্থুক ব্যবহার 

করিত । রাত্রিকালের আক্রমণে নিংশবে কাধ্যসিদ্ধি করিবার 

পক্ষে ইহা বিশেষ উপষোগী হইত। টসৈন্যগণ আপন আঁপন গৃহ 

হইতে অন্ত্র আনয়ন করিত এবং যুদ্ধকালে রাজকোষ হইতে বারুদ 
গোলা গুলি প্রাপ্ত হইত। প্রত্যেক নয় জন পদাতিকের উপর 
একজন কর্মচারী নিষুক্ত হয়; তিনি নাইক নামে অভিহিত হন। 
এই রূপ পঞ্চাশ জনের উপর হাবিলদার, এক শতের উপর 

জ্ুমালদার, সহশ্মের উপর স্বাজারী এবং পঞ্চ সহতের উপর 

পাচ হাজারী নিষুক্ত হইতেন। সমস্ত পদাতিক সৈন্য সর- 

নৌবত বা প্রধান সেনাপতি কতক পরিচালিত হইত । 

অশ্বারোহী সৈন্য শিলেদার ও বরগিরদার ভেদে দ্বিবিধ। 

প্রথমোক্ত আপন অশ্ব লইয়া! কার্য করিত, শেষোক্ত রাজ্য 

হইতে অশ্ব প্রাপ্ত হইত। ইহারা পদাতিক সৈন্যের ন্যায় পরি- 

চ্ছদ ও অস্ত্র ধারণ, অধিকস্ শক্রভেদক ভীষণ ভল্ল ধারণ করিতেন । 

পঞ্চ বিংশতি অশ্বীরোহির উপর এক জন হাবিলদার, এক শত- 

শঞ্চবিংশতির উপর জুমালদার, ছয় শত পঞ্চ বিংশতির উপর 

এক জন স্থুবেদার এবং প্রত্যেক দশ জন স্থবেদার অর্থাৎ ছয় 

হাজার দুই শত পঞ্চাশ জন অশ্বীরোহীর সেনাপতি পাচ হাজারী 
লামে অভিহিত হইতেন। 



২৩০ শিবাজীর জীবনচরিত। 

* অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈশম্ঠের প্রত্যেক জুমালদার এক 
জন মজুমদার, বেতন ও হিসাব রক্ষক কারকুন এবং একজন 

করিয়া গুপ্তচর প্রাপ্ত হইতেন । জুমালদাঁর পাঁচশত হোণ এবং 

মজুমদার এক শত পঞ্চাশ হোপ বাৎসরিক বেতন পাইতেন। 
সুবেদার ও মজ্মদার, কারকুন এবং গুগুচর পাইতেন। ইহার 

বাৎসরিক বৃত্তি সহত্র হোণ। এইরূপ পীঁচ হাজারী ছুই হাজ্জার ' 

হোণ, ইঙার মজুমদার, গুপ্তচর, কারবারী এবং জমনীস পঞ্চ শত 

হোঁণ পাইতেন শেষোক্ত কর্মমচারীদয় রাজ্যে বন্দোবস্ত করিবার 

জন্য নিযুক্ত হইতেন। রাজস্ববিভাগে শিবাজী অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, 

কায়স্থ কর্মচারী এবং সৈনিক বিভাগে ব্রাহ্মণ, মহারাট্রাী এবং 
কায়স্থ কর্মচারী নিযুক্ত করিতেন । পরদ্দাতিক এবং অশ্বারোহী 
উভদ্ন সৈম্ভদলে ছুই জন পৃথক পৃথক সেনাপতি নিযুক্ত হইতেন। 

প্রত্যেক ছুর্গে হাবিলদার, সবনীস এবং সরনৌবত তিন জন 

কন্দ্চাঁরী নিযুক্ত হইত । কর্মচারী ত্রয় মিলিত হইয়া হ্র্গের সমস্ত 

কার্য নির্বাহ করিতেন। বৃহৎ বৃহৎ হুর্গে ছয় সাত জনও 

কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সবনীস ছুর্গের আয় ব্যয় এবং 

শস্যাদি সঞ্চয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রধান করিতেন। প্রত্যেক 

ছুর্গে অন্ততঃ ছয় বৎসরের আহারোপযোগী শস্ত সংগৃহীত হইত। 
কি যুদ্ধকি শান্তি সকল সময়েই সৈন্যগণ যুদ্ধসঙজ্জায় সজ্জিত 

খাকিত। ছুর্গের পাদদেশে মহার (চগ্ডালের ন্যায় জাতি) প্রত্ৃতি 

জাতি নিবাঁস করা জন্য শক্রর অকস্মাৎ আক্রমণ হইতে ছুর্গ” 

রক্ষার অনেক সহায়তা করিত। 

সৈন্যগণ শরৎ কালে একত্রিত হইয়া বিজয়াদশমী দিবসে 
পর রাঁজ্যাক্রমণে বহির্গত হইতেন। অশ্বারোহী সৈন্যগণই 
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দুরতর প্রদেশা ক্রমণে গমন করিতেন । অভিবানের পুর্বে আক্রুম্য 

প্রদেশের আচার, ব্যবহার ও ভাষাজ্ঞ চরগণ শক্রগণের অবস্থা ও 

সংখ্যা, তত্প্রদেশবাপীর মনোগত ভাব ইত্যাদি বিষয় স্ুক্ষা- 

রূপে পরিদর্শন করিয়৷ আসিতেন। তাহার! বুদ্ধিমান, মনোগত 

ভাবগোপনে নিপুণ, দুষ্ট পদার্থ হৃদয়াস্কণ করণে সমর্থ ও সাঙ্কেতিক 

' ভাষাভিজ্ঞ হইতেন, তাহার। পরস্পর পরম্পরের অপরিচিত 

এমন কি যাহার অধীনে নিযুক্ত থাকিতেন তিনি ব্যতীত অপৰে 

কেহ তাহার বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইতেন না। শিবাজা 

চরগণ প্রমুখাৎ সমস্ত বিষয় অবগত এবং সৈন্যগণের অশ্ব. অস্- 

শন্ত্র, পরিচ্ছদ প্রভৃতি তন্ন তন্ন রূপে পরীক্ষা করিয়া গন্তব্য স্থানে 

গমন করিতে আজ্ঞা শ্রদান করিতেন। গমন কালে মূল 

সৈন্যের অগ্রে এবং পশ্চাদ্ভাগে ছুইটি সেনাদল শক্রগণের 
অবস্থান অবগত এবং অকম্মাৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার 

জন্য রক্ষিত হইত। যুদ্ধের শীঘ্র সম্ভাবনা ন। থাকিলে দলে দলে 

বিভিন্ন বিভিন্ন মার্গে গমন করিত ; ইহাতে ঘোটক ও আরোহী 
উভয়েরই সুবিধা সাধিত হয়। যুদ্ধ সম্ভাবন1 থাকিলে যে পথ 

দিয়া শীত্ব গমন করা যায় সেই পথই অনুসরণ করা হইত। 
বিশেষ আবশ্যক না হইলে জ্রতবেগে যাইতেন না; ইহাতে 

কেবল অনর্থক ঘোটক ও আরোহী ক্লান্ত হইয়! রুপ্ণ দল বৃদ্ধি 

করিয়। থাকে । ঘটনাক্রমে অপরিচিত দেশে উপস্থিত হইলে 

তদ্দেশে শক্রদিগের গতিবিধি অবগত হইবার জন্য ডাকঘর সকল 

লুম্িত এবং পত্রসকল পঠিত হইত, কিম্বা শত শত ব্যক্তি দেশের 
চহ্া্দকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতেন । শিবাজী এই 

সকল পদ্ধত অন্সরণ করিয়া অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। 



২৩২ শিবাজীর জীবনচরিত। 

* সৈন্যগণ অনাবশ্যকীয় কোন দ্রবা নিকটে রাখিতে পারিত 

না, রন্ধনের জন্য বড় ঘটা এক খানা চাটু ও থাঁল! যথেষ্ট হইত। 

উহ্ছারা প্রান খিচুড়ীই প্রতাহ ভোজন করিত। সুতরাং 
বিশেষ তৈজস পত্রের আবশ্যক হইত না। বিশ্রামকালে 

পর্য্যযণ বিস্তার করিয়া শষ্যার কার্ধ্য সমাধা করিত । প্রত্যেক 

সৈন্যের অশ্বশধ্যার সহিত একটি ঝুলি থাকিত, তাহাতে বিজদ্ব- 

লব্ধ দ্রবা রক্ষিত হইত । লন্ধ দ্রবা প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে নিদিষ্ট 

কর্মচারীর নিকট যদি সেই দ্রবোর বিশেষ বিবরণ না লিখান 

হত তাহা হইলে অপরাধী সৈন্য বিশেষ দণ্ডে দণ্ডিত হইত । 
মহাঁভাগ শিবাজী যুদ্ধ করিবার পুর্বে , সেনাপতিগণকে 

ভঈ'টি বিষষ বিশেষ রূপে চিন্তা করিত্তে পরামর্শ প্রদান করি- 

তেন। যুদ্ধের দুইটি নিশ্চিত ফল. জয় ও পরাজয়। জয়লাভ 

করিয়া! কিরপে তাহার ফল ভোগ, কিরূপে বা পরাজিত 

সেনার পশ্চাৎ অঙ্গসরণ করিয়া তাহাদিগকে বিপর্ধ্যস্ত ও 

নৈতিক বল বিহীন করিতে হইবে, কিন্ূপেই ব1 সম্ভাবিত শক্র- 

সেনাসাহাধ্যকারীগণকে পুনরাক্রমণ করিতে হইবে তদ্দিষয় 

যুদ্ধের পুর্বর্বেই সেনাপতির পরিচিন্তনীয বিষয়। পরাজিত 

হইয়া! কিরূপে কোন পথে নিধিক্ষে সৈন্যগণ ও যুদ্ধোপযোগী 
প্রব্যসহ গমন করিতে পারা যায়, কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে 

দৈনাগপমধ্যে নৈতিক বল বিহীনত। আগমন করিতে না পারে, 

পূর্বব হইতে তাহা চিন্তা করা উচিত ) কেননা জয় বা পরাজয়- 

কালীন মানসিক বিশৃঙ্খলতার সময় তাহার উপাক্ক নিদ্ধারণ 

করা মকলের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহ্ধে। শিবাজী বলিতেন 

নৈতিকবল বিহীন -বিভীষিকাগ্রস্ত বিপুল বাহিনী, উপযুক্ত 



পঞ্চদশ অধ্যায়। ২৩৩ 
পাশাপাশি শীট 

নায়ক কর্তৃক পরিচালিত মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা পরাজয় কর! 

'শ্চর্যোর বিষয় নহে। 

বুদ্ধধাত্রার সময় সৈনাগণ শয়ন ভোজন উপবেশন সকল 

সময়েই যুদ্ধলজ্জায় সজ্জিত থাকিতে আদিষ্ট হইত। শিবাজী 

বলিতেন শক্রগণের অকন্মাৎ আক্রনণের সময় যে পদাতিক বা 

অশ্বারোহী “হর হর» শন্দে সন্ব প্রথমে শক্রর উপরে শাণিত 

তলবারী বা অশ্বারোহণ করিষা ভীৰণ ভল্লাথাত করিতেন তিনিই 

সব্মজন কর্তৃক প্রশংসিত হইতেন। এইরূপ যে পদাতিক বা 

অগ্ধারোহী যুদ্ধের ভাষণ স্থানে পশ্চাৎ পদ না হইয়া সিহ্- 

বিক্রমে অরি-কুল বিনাশ সাধনে তৎপর হন, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ 

বলিয়া অভিহিত এব% বিশেষে কপে পুরস্কত হইতেন। সে 

বলবান, দৃঢ়, ক্লেশসহিষ্ণু পুরুষ বুদ্ধস্থলে অসীম সাহসিকতা এবং 

প্রত্যুতৎ্পন্ন বুদ্ধিমন্তা প্রদশন করিতে পারিতেন কালক্রমে সেই 

পুরুষসি-হকে শিবাজী, সেনানায়ক-পদে নিযুক্ত করিতেন, 

যুন্ধ-বীরের উপরোক্ত গুণ প্রধান ভূষণ । ধিনি পুস্তকগত বিদায় 

পারদর্শী হইয়া! উপরোক্ত গুণ বক্ষিত হন তিনি কখন যোদ্ধা এই 

ম্পহণীয় নাম গ্রহণের ষোগা নহেন। ঘেসেনানী, সাহাযোং 

জন্য বিপুলবাহ্িনী বর্ধমান থাকিলেও তাহাদিগের সাহাঘ 

গ্রহণ না করিয়া শত্রু কতৃক পরিবেষ্টিত হইয়াও বজ প্রভাবে 

'অরিঅক্ষৌহিনী দলিত, মিচ ও বিপধ্যস্ত করিতে সমর্থ হই তে। 

বীরকুলচুড়ামণি শিবাজী, তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান কার 
সম্মানিত করিতেন । শিবাজী সৈন্যগণকে হৃদয়ের অন্তন্ত। 

হইতে প্রোৎ্সহিত করিয়া সাগরোপম যবনবাহিনীব উপ 

€লাকোত্বর বিজয় লাভে সমর্থ হন। 



২৩৪ (শিবাক্জীর জীবনচরিত | 
শশা 

সৈন্যগণমধ্যে মব্য, অহিফেন, গাজা, সিদ্ধি প্রস্তুতি মাদক 

দ্রব্য সেবন বা কোন স্ত্রী সঙ্গে লইরা গমন বা বন্দিনী অথব। 

তাহাদিগের উপর অত্যাচার কর! সম্পূর্ণৰপে নিষিদ্ধ ছিল । ফিনি 

ইহা উপজ্ৰন করিতেন তিনি অতি কঠোর ভাবে দ্ডিত হই- 

তেন । কৃষকগণের বা শব্য ক্ষেত্রের যাহাতে কোন প্রকার অনিষ্ট 

সাধিত নাহয় সে বিষয় শিবাজী সৈন্যগণকে বিশেষ রূপে দৃষ্টি. 
দিতে আজ্ঞা করেন। তত্কালে গ্রাম সকল ভক্ষীভৃত, ক্ষেত্র 

সকল বিধ্বস্ত দেখিয়! ষবন সৈন্যের গমনান্ুমান করিতে কেশ 
বোপ্প হইত না। বর্তমীন কালে সভ্যতার চরম সীমাম উপনীত 

পুরুষগণেরও শিবাজীর এই সকল সন্ীতি শিক্ষনীয় সন্দেহ 
নাই । | | 

আহত সৈন্যের চিকিৎসার জন্য, প্রত্যেক সেনাদলে উপ- 

যুক্ত পরিমাণে চিকিসক সকল নিধক্ত থাকিতেন। নিহতগণের 

প্রেতকারধ্য স্থচারুদূপে নির্বাহ করিবার জনা তিনি সুবাবস্ত? 

বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ বাহাতে ধন্মভীর', সচ্চরি ত্র, 

কর্তব্যকর্মপরায়ণ হয়, সে জন্য প্রত্যেক সৈনাদলে শাঙ্সজ্ 

বাক্গণ সকল নিঘুক্র হইতেন। কভাহার। সব্দদা বীরধশ্, দান 
ধর্ম, রাজবন্ম এরং হছদয়ের মহন্ততা-জনক উপাখ্যান সকল নৈম্ত- 

গণমধ্যে কীন্তন করিতেন । 

গো ত্রাঙ্গণ জ্ীলোক এবং দেবমন্দীর সকল যে কোন 

জাতির হউক না কেন, শিবাজীসৈনোর তাহা সম্মানের বিষয়, 

সৈন্যগণের উন্মন্ততা জনক যুদ্ধজয়ের সময়ও তাঁহারা উহাদিগের 

প্রতি অত্যাচার করিতে বিমুখ হইত ইহ] সাধারণ নাতিশিক্ষার 

ফল নহে। সৈন্য নিবুক্তের সময় সেণাগণের মধো কেনে 



পঞ্চদশ 2 । ২৪৫ 
শ্পাীপপাপিপপপপপীশপী শি শিীশীশাি 

ব্যক্তি তাহার জন্য প্রতিহ হ হইলে তবে সে বাক্তি সৈনিক কল্পে 
নিঘুক্ত হইতে পারিত। এইরূপ প্রত্যেক সৈন্য কাহার না 

কাহার প্রতিভূ হইয়া তাহার কর্মের জন্য উত্তর প্রনান করিতে 

বাধ্য হইত । 
শিবাজী নবীন ব্রাজা জর করিয়া শত্রু আক্রমণ হইতে 

*প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য সীমান্ত প্রদেশে ছর্গশ্রেণী সকল 

নিন্দমাণ করিতেন। ইহাতে শঞ্ আক্রমণ বা প্রজা বিদ্রোহ 

ভীতি একেবারেই নিশ্মুল হইত। এইরূপে তিনি রাজ্যমধো 

ঝবভল পরিমাণে দুর্গ নিন করেন ।* 

্ জিতে শিবাজীর রাজোর প্রধান পরান দ্গ গপরিগনিত, ইল 
ইহাতে তাহার রাজ্য বিস্তৃতি অনুমান করিতে ক্রেশ হইবে না। 

সাতারা প্রদেশ--সাভারা, বৈরাটগড়, বদ্ধনগড়, পরলী বা সজ্জনগড়্, 

পাগবগড, মাহিম।ন গড়, কমলগড়, বন্দনগড়। তাথনডা, চন্দনগড়। নান্দগিরী। 

করাড়প্রদেশ__বসস্তগড, মচিন্দ্রগড, ভূষণগড়, কসবা করাড়। সঙ্গার্রি মাবল 

প্রদেশ-__রে।ছিড', সিংহগড়, নারায়ণ গড়, কুবারী, কেলনা, পুরন্দর দৌলত- 
মঙ্গল, মোরশিরী, লোহগড়, রুদ্রমাল) রাজগড়, তঙ্গ, ভীকোনা, রাজমাচী 
তোরণা, দাঁতে গড়, বিসাপুর, বাংসোটা, পিডনারী। পান্হালা প্রদেশ 

পণ্ভ।ল।, খেলন, বিশালগড়, পাবঝনগড়, রানা, গঙ্জেন্দ্রগড়। ভুদরগড় পারগড়, 

মদনগড়, ভনবগড়, ভূপালগড্ড়, গগনগড়, বানড়া। কোকণ, বঙ্গাপী এবং নল ছগ 

প্রদেশ-মালনন নিন্ধুহর্গ, বিজয়ঠর্গ, জয়দুর্গ, রত্াগিদী, বর্ণ হর্স, থন্দেসী, 
উন্দেপী, কুল! বা রাজকো ই, মঞ্গীনবেল, রেনদও1, রায়গড় পালী, কলানিধিগড়, 

আ[রনাল, হুরঙ্গগড় মানগড়, মহিপতগড়, মহিমওণগড়, স্থমারগড়, রসালগড়, 
কর্ণালা। ভোরোপ বল্লালগড়, সারঙ্গগড, মাণিকগড়) সিন্দগড়, মণ্ডণগড় বালগড় 

মহিমন্থগড় লিঙ্গাণা, প্রচীতগড়, দমানগড় কাঙ্গেরী প্রতাপগড, তলাগড়, 

ঘোধালগড়, বিখাডী, চৈরবগড, প্রবলগড়, অবচিতগড, কুন্তগড়, সাগরগড়, 

মানাহরগড়, স্থভানগড়, মিতগড়, প্রহ্াদগড, মণ্ডণগড়, সহনগড় শিকেরাগড়। 
বীরগড়, মহীধরগড়, রণগড়, সেঠগাগড়, মক্রন্দগড়, মাহুলী, ভাস্বরগড়। 

| কৰগ্থী। থানা প্রদেশ -_ক্লাপ ভিন্বড়ী, বাই, করাড়, হপে,পটাব, বারান হী, 
( চ1কন, শিরবল্, মর, ফাপগাও্ড করবীর। বাগলাণ প্রদেশ--দালেরী, 



২৩৬ শিবাজীর জীবনচরিত । 
১০ পাশপাশি 

* শিবাজী আজীবন তৎকালীন প্রধান প্রধান ক্ষমতাশালী 

রাজন্যবর্গের সহিত অনবরত লোকক্ষর়কর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া 

ও রাজ্য শাসন ব্যবস্থা এবং সুন্দর সুন্দর সৈনিক নিয়ম প্রণয়ন 

নাহাবা) হরসল, মুলেরী, কণের অহিবস্তগড়, ধোড়োপ। নাসিকত্তিশ্ব ক 

প্রদেশ _ত্িম্বক, বালা, মনোহরগড় বলা গড়, চাবওস, সৃগগড়, করোল।', 

ঝাজপেহর, রামতসেন, মাচনাগড়, হষণ, জবলাগড়, চান্দগড়, মবলগড়, আব, 

কণকই, গড়গড়'ঃ মনরগ্জানঃ জীবধধন, হড়লর, হরীক্দগড়, মার্কগেয়গড়ঃ পটাগড়, 

টপণকই, দিদ্ধগ | ক্ষোও,বিদন্ুর প্রদেশ কোট ফোও্,কোট কাহর,ঃকোটবকর 

কোটব্র।ঙ্গণাল, কোট কড়বল, কোট আকোলে, কোটকঠর, কোটকলবর্গে, 

কোট শিবেশ্বর, কোট মঙলরুল, কোটকড়ণ।র কোট কুষ্কাগিবী। জগদেবগড়এ 

কর্ণাটকাদি প্রদেশ-_গদেবগড়, স্দর্শনগড় রমণগড়, নন্দীগড়, প্রবলগড, 

বহিরবগড, মহারাজগড়, দিদ্ধণড়, জবাদিগড়, মার্তগগুড় মঙ্গলগড়, গগনগড়, 

কুষ্ধাগিরী, মল্লিকাজ্ঞুনগড়, কম্তরীগড়, দীধপলিগড়, রামগড় । শারঙ্গপটপ 

প্রদেশ__কোঠে ধন্দ্রপুরী, হরিহরগড়, কোট গরুড়, প্রমোদগড়, মনোহরগড, 
ভবানীছুর্গ, কোট অমরাপুর, কোট কুহ্র, কোট তলেগিরী, হ্ুন্দরগড়, কোট 

তলগোও্) কোট আটনম্ুর, কোট হিপাছুরে, কোট ছুটানেটী, কোট বখন্ুর 

কলপগড়, মহিনদ'গড়ঃ কোট আলুর, কোট শ্যামলঃ কোট বিরাড়ে, বেট 

চন্দমাল। ভিলোর প্রদেশ-_-কোোট আরকাট, কোট লখন্ুর, কোট পালনা- 

পট্টণ, কোট ব্রিমল, কোট ত্রিবাদী, পালে কোট, কোট তিকোণদুর্গ, কৈলাশ- 
গড়, চণ্রিবর1 কোট, চোট বৃন্দাবন, চেতপাহ্ব লী, কোলবালগড়ঃ রসালগড়। 

কশ্মঠগড়, বশবস্তগড়, মুখ্যগড়, গঞ্জ নগড়, মড়বিড়গড়, মহিমন্তণ্গড়, প্রাণগঙ, 
সামাকগড়। সাজরা গড়? দুভেগড়, গে।জরাগড়, অনুরগড়। বনগড় প্রদেশ-- 

বনগড, গহনগড়, পিমহ্র্গ, নলছুর্গ, মিরাগড়, সন্ত হর্গ, শ্রীগ্দনগড় নর গুন্দ 
মহস্তুগড়। কোপলগড বাহাদুর চিন্তা, ব্যঙ্কটগড়, গন্ধববগড়, টাকেগড। হথপে- 

গড পরাক্রমগড়, কনকা্রিগড়, ব্রন্মগড়, চিত্রদুর্গ, মসন্নগড়, হডপনরগড়, 

কাঞ্চনগড়, অবলাগিরিগডড। মন্দনগড । কোল্থার বালাপুর প্রপদেশ_-োল্থারঃ 

ব্রহ্গগড়, বডন্নগড়, ভাক্করগড, মহিপালগড়, স্বগমদগড়, আন্বেলিরাইগড, বুধল। 
কোট, মাণিকগড়, নন্দীগড়, গণেশগড়, খবলগড়, হাতমঙ্গলগড়। মঞ্চ ক প্রকাশ- 

গড়, ভীীমগড, প্রেইবারগড়, মেদগিরী, বেনগড়, জ্রীবদ্ধনগড়, শিদিনুর কোট, 

মলকোহলর কোট, ঠাকুরগড়, সরসগড়, মল্হারগড়, ভূমণওলগড, বিরুট কোট । 
চন্দী প্রদেশ-_রার্জগড়। বেনগড়ত কুঝ্গিরী, মদদোন্মস্তুগড়। আরবলুগড়। 
বালাফোট। 



পঞ্চদশ অধায়। ২৩৭ 

করিয়। স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেনন। 

তিনি শ্রশ্বরিক শক্তিবলে সকল বিষয়েই সিদ্ধবিদ্য ছিলেন। 

যে বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনার্থ মনোনিবেশ করিকাছিলেন সেই 
বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠী লাভ করেন । তিনি যেরূপ আড়ম্বর- 

শূন্য ছিলেন তাহার নিয়মাবলীও সেইরূপ স্থখসেব্য এবং 

ছদয়গ্রাহী ছিল। যে দিন পর্যন্ত মহারাক্ীয় বীরগণ শিবাজীর 
এই সকল নিয়মানুসাঁরে পরিচালিত হইয়াছিলেন সে দিন 
পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলের অজেয় বলির! পরিগণিত হইতেন । 

যে পর্যন্ত তাহারা শিবাজীপ্রোক্ত মিতাচার প্রতিপালন, গে! 

ত্রাঙ্গণ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন জগ্ঠ বদ্ধ পরিকর ছিলেন, তত 

দিন পথ্যস্ত তাহারা মুসলমান, ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ ও পটুগীজদিগের 
জদয়ে বিজাতীয় বিভীষিক! উত্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন । 

যে দিন হইতে তাহার] মূল মন্্ বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্তাপন-বত বিস্মত 

হইয়] স্বীয় স্বার্থ লইর! ব্যতিব্যস্ত, এবং সাধারণ স্বার্থ বলি 
গ্রাদান করিতে কৃত সংঙ্কল্প হন, সেই দিন হইতেই তাহাদিগের 
অধঃপতন প্রারস্ত হয়। যে দিন তাহারা কেন্ুত্রষ্ট হইয়া 

পরস্পর সমবেদন। বিহীন হন, সেই দিন হইতে তীাহাদিগের 

অধঃপতন প্রারভ্ত হয়। যে দিন এই বীরজাঁতি শাসন বহি- 

ভঁত হইয়া সমধর্ট্ীদিগের ও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে 

প্রবৃত্ত হন সেই দিন হইতে তাহাদিগের অবনতি আরম্ভ হয়। 

যেদিন হইতে তাহারা রাজা ধর্শ পরিতাগ করিয়! লুগ্ঠনকারী 
নামে অভিহিত এবং হিন্দুগণসমীপে সকল প্রকার ঘ্বণিত 
বিশেষণের পাত্র হন সেই দিন হইতেই তাহারা শোচনীয়াবস্থাকস 

শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে যত্ববান হন। 



২৩৮ শিবাজীর জীবনচরত। 
শ্্প্প্প্ 

, যদি এই বীর জাতি, ধাহারা অভ্যুথান কালে নানাবিধ 

সদগণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যদি তাহারা শিবাঁজী, 

পদবী অনুসরণ করিতেন, তাহ হইলে অদ্য ভারতের মানচিত্র 

অন্য রূপ ধারণ করিত স্ন্দেহ নাই। বিধাতা ভারতভালে 

কঠোর প্রায়শ্চিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন $, প্রায়শ্চিত্য না করিয়া 

কে কোথায় সুখ লাভ করিয়াছেন? হে আজন্ম কঠোর 
প্রায়শ্চিত্য নিরত ভারত বাসিন্! আপনারা যে এই পূর্ববপুরুষ- 
গণের অধন্ীচরণজনিত ঘোরতর প্রায়শ্চিত্য প্রত্যহানুষ্ঠান 

করিতেছেন, কখন কি আপনার সেই সকল মহাঁপাপবিষয়ক 

চিন্তা করিয়! থাকেন ? জানি না, আপনাদিগের এই বনু বার্ষিক 

প্রায়শ্চিত্ত কবে নিঃশেষিত হইবে শ্রবং কবেই বা আপনারা! 

মহাপাপ নির্ধক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিবেন। 



যোড়শ অপ্যায়। 

শিবা্জী নান! প্রকার শোৌকছুঃখ অবিচলিতভাবে সহন করিয়া 

পুনরায় পুত্রনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে আরম্ত করেন। 

এ সময় উত্তরে মোগল ও দক্ষিণে বিজাপুর রাজ্যের সহিত তাহার 

শত্রতা থাকিলেও তাহারা অনবরত লোকক্ষয়কর যুদ্ধে অরুত- 

কার্ধ্য হইয়! শান্তভাঁব অবলম্বন করেন। শিবাজীও তাহাদিগের 

সহিত বৈরভাব দূর করিয়! বন্ধুত্বভাব অবলম্বন করেন। বৎ- 

কালে শিবাজী রাজ্যমর্ধো শান্তিস্থান্ছভব করেন সে সমস্স 

স্থদূর কর্ণাটক প্রদেশে শাহাজী-সংস্কাপিত বিশাল জাইগীরমধ্যে 
ব্যাঙ্কোজীসহ নারায়ণ ভ্রাতৃদ্বয়ের মনবিবাদ অকস্কুরিত হুয়। 

নারোত্রিমল হনমন্তে নামক জনৈক শাহাজীর ভাগ্য-সহচর 

ব্রাঙ্গণ তাহার জাইগীব্রের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি 

দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল কন্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে, 

শাহাজী প্রসন্ন হইয়া রঘুনাথ নারায়ণ ও জনার্দন নারায়ণ 
নামক তাহার পুত্রদ্ব়কে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রাতুদ্বয় 

উভয়েই রাজনীতি-তত্বজ্ঞ, দীর্ঘদর্শী, অবসরজ্ঞ, অধ্যবসায়ী এবং 

ষশলিগ্স, ছিলেন । শাহাজীর মৃত্যুর পর ব্যাক্কোজী, নারায়ণ 

ছয়ের সাহায্যে কিছুদিন স্চারুরূপে রাঁজকাধ্য নির্বাহ করেন। 

উন্নতহদয় ত্রাতৃদ্বয়, শিবাঁজী যেরূপ বিশাল হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন 

করিতেছেন, তিনি যেরূপ গো্রাঙ্মণ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া, 

সকলকে এককেন্দ্রে আবদ্ধ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন 
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প্রকার কীর্ধা করিতে অভান্ত করাইয়াছেন, প্রভুতক্ত ভ্রাতৃদ্বস্ 
সেইরূপ ব্যাঙ্কোজীকে পুরঃসর করিয়া স্থদুর দ্রাবিড়মণ্ডলে 

মহারাস্্ব বিজয়বৈজয়ন্তী সংস্থাপিত করিতে বিশেষরূপে প্রয়াশ 

পান। 

উর ভূমিতে সুবীজ রোপিত হইলে তাহা হইতে অস্কুর 

উৎপন্ন হয় না; যদি ব অস্কুরিত হয় তাহা ফলবিহীন হইয়া 

বিক্ৃতরূপে বদ্ধিত হয়; দৈবক্রমে বর্ধিত হইলেও তাহা কখন 

স্থফল প্রসব করিতে দৃষ্টিগোচর হয় না । নারায়পদ্ধয়ের হিত- 

পরিপূরিত উপদেশ ব্যাঙ্কোজীর নিকট অহিত্তজনক বলিয়া 

বিবেচিত হইয়া অবশেষে ঘোরতর শক্রতাষ পরিণত হুইল, 

ভরাতৃদ্বয় এক অবস্থায় এস্থানে অবস্থান করা অবিধেয় বিবেচনা 

করিয়া, ভাগানগর-রাজ্য পরিদশন পূর্বক শিবাীসকাশে উপ- 
স্থিত হইয়! সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অরাজকতা, হিন্দুসাআাজ্ঞা 

সংস্বাপনের স্থগদতা এবং তত্প্রদেশ রক্ষণবিষয়ক নির্বিস্রতা 

সবিস্তারে নিবেদন করেন। রাজনীতিজ্ঞ শিবাজী, হিন্দুবিদ্বেষী 

'আরাঞ্জেবের অদুরদর্শাত বশতঃ তাহার সেনাপতিগণ অকর্শরণা 
প্রতীয়মান হইলেও তাহারা পরম শক্র-_-এ বিষয় তিনি বিশেষ- 

ক্ষপে অবগত ছিলেন । কালক্রমে ততৎকর্ঠক আক্রান্ত হইলে, অব- 
লীলাক্রমে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবার বাসনায় তিনি স্বীয় 

ঘল অধিকতর হৃদ্ধি করিবার জন্য দক্ষিণপ্রদেশ বিজয় করিতে 

কুতসঙ্কল্প হন। দিলী গমনকালে তিনি রাজ্যশাসনের যেরূপ 

স্থবাবন্থা করিয়া ছিলেন, এবারেও সেইরূপ রাজাশাসন. হগরক্ষা, 

এবং সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য সন্নিবেশিত হইল। এই সময়ের 

কিছুদিন পুর্বে নমৃদ্ধিশালী ভাগালগরাধিপতি তানাস! মোগল! ' 



যোঁডশ অধায়। ২৪১ 

শিবাজী-আক্রমণ হইতে আন্মরক্ষা করিবার জনা শিবাজীকে 

বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ হোণ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়! সন্ধি-স্তত্রে 

আবদ্ধ হন। শিবাজী এই মিরতা দৃঢ়তর করিবার নিমিউ 

নিরাজীপন্তের পুত সুচতুর প্রহ্লাদ্পন্তকে বহুবিধ উপহারসহ 

ভাগানগরে প্রেরণ করেন । প্রহ্লাদপন্ত ষথাবিহিত সন্মান পুরঃ- 

সর তানাঁসা সঙ্গীপে উপস্থিত হুইয়া শিবাজীর ভাগানগর দর্শন- 
বাসন! শ্রকাশ করেন । তানাসা শিবাজীর বাসনা অবগত 

ছইয়। প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাবিহবল হন, পরে মন্ত্রীপ্রবর মাদন্না- 

পন্ত এবং অকন্সাপন্ত ব্রাঙ্গণ ভ্রাতৃদয়ের বাক্যে, প্রহ্লাদপন্ত 

প্রভৃতির বিনীত ,বাবহারে এবং শিবাজীর পূর্ব সৎব্যবহারে 
তাহার কুচিস্তা দূরীভূত হয়। 

শিবাজী পঞ্চবিংশতি সহজ অশ্বারোহী এবং পঞ্চদশ সহজ 

মাবলা পদাতিক সমভিব্যাহারে ভাগানগরাতিমুখে যাত্রা করেন। 

শিবাজী ভাঁগানগর রাজ পদার্পণ করিবার পূর্বে সৈন্যগণকে 
কাহার প্রতি অভ্াচার বা বিল! মূলে কাহারও দ্রবা এমন কি 

ডণ পর্যান্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। ধিনি এই নিষেধাজ্ঞা 

উল্লঙ্ঘন করিবেন তিনি কঠোররূপে দণ্ডিত হইবেন এইন্ধপ 

সৈনাগণমধ্যে প্রচারিত করেন । শ্বরাজ্যে শিবাজীর আগমন 

বার্ধ। শ্রবণ করিয়। তানাসা তাহার প্রতুদশমনের জন্য বহুদূৰ 

আগমন করেন । শিবাজী এ কথ অবগত হইয়া জতগতিতে 
তাহার সমীপে লোক প্রেরণ করিয়া বলির পাঠান “আপনি 

আমার জ্যেষ্ট ভূল্য, আপনাকে দেখিবার জন্ত আমি আসিতেছি, 

কনিষ্ঠের প্রত্যুদগমনের জন্য জ্যেন্ঠের আগমন ভাল দেখায় না: 
আমি বিশেষ করিয়। প্রার্থনা করিতেছি আপনি ভাগানগরে 

চি 
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প্রত্যাগমন করুন |” তানাসা শিবাজীর ব্যবহারে প্রীত হইয়! 
মদন্না পন্তকে তাহার নিকট প্রেরণ এবং স্বয়ং ভাগানগরে গমন 

করিলেন । সসৈন্য শিবাজী ধীরে ধীরে ভাগানগরের দ্বারদেশে 

উপস্থিত হইলেন | তানাসা নগরদ্ধারে উপস্থিত হইয়া! শিবাজীকে 
অত্যন্ত আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। নগর পদবী পরি- 

ফ্লৃত, বৃক্ষ রোপিত, পুর্ণ ঘট রক্ষিত, বিজয় তোরণ সংস্কাপিত' 

এবং গৃহ সকল স্থসত্জিত, হইল। বহুদিন হইতে লোক 

সকল শিবাজীর লোকোত্তর গুণপরম্পর। শ্রবণ করিয়া! আসিতে- 

ছেন, এক্ষণে তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য উতফুল নয়নে 

অপেক্ষী' করিতে লাগিলেন, শিবাজীর নগরপথে গমনকালে 

চতুগ্দিক হইতে অনবরত তাহার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে 

লাগিল। দিব্যালঙ্কার বিকৃষিতা পুরস্থ্ীগণ আরতি করিতে 

লাগিলেন, স্থমধুর বিজয় বাদ্য এবং লোক-কোলাহলে দিস্ম গুল 

পরিপূরিত হইল, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শিবানী দশন- 

মানসে পথ, গৃহদ্বার, গবাক্ষ ও ছাদের স্ভান সকল অধিকার 

করিল । পথ দিয়! গমনকালে শিবানী, দীন দরিদ্রগণকে বন্ধ 

ও অর্থ প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। শিবাজী এইরূপে 
সংকৃত হইয়া ভাগানপরের সর্বোত্কষ্ প্রাসাদে প্রায় এক মানস 

অবস্থান করেন । তানাসা শিবাজীকে নান! প্রকার বহুমূলা 

উপহার এবং কর্মচারী ও সৈলিকপুরুষ গণকে বহুবিধ পুরস্কার 

প্রদান করিয়া সংকৃত করেন। শিবাজীর অবস্থানকালে এক দিন 

মদন্না পন্ত তাহাকে ম্বগৃছে ভোজন নিমন্ত্রণ করিতে মনগ্ 

করিয়া শিবার্সীসকাশে গমন করেন। শিবাজী তাহাকে 

কোন কথা কছিতে সঙ্ষোচিত বিবেচনা! করিয়া জিজ্ঞাস! 
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করেন "আপনাকে যেন কোন বিষয় কথনেচ্ছু বল্লিয়া বেষ্কধ 
হইতেছে । তাহা কি গোপনীয় বিষয় ?'” মদন্নাপন্থ স্থযোগ 

পাইয়া কহিলেন “আপনি অসাধারণ ক্ষমতাশ,'লী ও বিপুল- 

রাজোর অধীপ্বর । আমাদিগের একান্ত বাসনা আপনি একদিন 

আমাদিগের দরিদ্র পর্ণকুটারে পদার্পণ করিয়া কিছু ভোজন 

করেন । এ বাসনা পুর্ণ হইবে কি না তাহা সন্দেহ করিয়া কহিতে 

সঙ্কুচিত হইতে ছিলাম 1” শিবাজী মদন্নাপন্তের বাক্য শ্রবণ 

করিয়া শ্িতহান্তে কহিলেন “আপনি বাঙ্গণ, বর্ণ গুরু । আপনা- 

দিগের স্থথ সমৃদ্ধি ও যবন অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জনা 

আমরা প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া! ঘোর যুদ্ধানলে প্রাণাপণ 
করিয়। থাকি, আপনাদি£গর চরণ-সেবাই আমার জীবনের এক 

মাত্র লক্ষা, আপনাদিগের পবিত্রগৃহে আমি ভোজন করিব ইহা 

অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? এই 

সামান্ত কথা কহিতে আপনি এত সম্কুচিত হইতে ছিলেন ?” 

মদন্নাপন্ত শিবাজীর বিনত বাক্যে অত্যন্ত মোহিত। শিবাজী 

সাধারণ লোকের স্তায় তাহার গৃহে ভোজন করেন। ভোজন- 

কালে ভোজ্য দ্রবা চাহিয়া তাহাদিগের সন্তোষ সম্পাদন এবং 

প্রত্যাগমনকালে গুহের প্রতোক বাক্তিকে আহ্বান ও আলাপ 

করিয়া বহুমূল্য বস্বালঙ্কাবর প্রদান করিয়! প্রত্যাগমন করেন। 

সামাজিক বিষয়ে শিবাজী আপনাকে একজন পরাক্রান্ত নৃূপতি 

বা অশেষ গুণসম্পন্ন বুদ্ধিমান বিবেচনা না|! করিয়া একজন 

সমাজের বিনত ক্ষত্রির বিবেচনা করিতেন । এ বিষয়ে 

শিবাজীর যেপ্ধপ স্ুজনতা ও সরলতা পরিলক্ষিত হয় তাহা 

প্রায়ই ধন-মদ-মত্ত গর্বিত ধনবানগণমধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। 
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, শিবাজীর একটি অসাধারপ ওপ ছিল যে তাহার আবাস 

স্টানের সন্নিকটে কোন বিদ্বান বা তপস্থী অবস্থান করিলে তিনি 

যেকোন জাতি হউন নাকেন তাহাদিগের সহিত আলাপাদি 

না করিয়া গমন করিতেন না। শিবাজী যে সময় ভাগানগরে 

গমন করেন সে সময় কেশব স্বামী নামে, এক জন উদারচরি 

বিদ্বান মহায্সা অবস্থান করিতেছিলেন। শিবাজী তাহার চিব* 

প্রথান্রসারে সাধুর নিকট গমন ও ধর্খ্সংকীর্তনাদি শ্রবন 
করিয়া যংপরোনান্তি আহলাদিত হন। প্রত্যাগমনকালে শিবান্তী 

তাহার ষথাবিহিত পৃজা ও সৎকার করি! ধন্ প্রচার কাধোর 

উত্সাহ বদ্ধন জন্য বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করেন । নিম্পৃহ- 

স্ামী তেই অর্থ হইতে এক কপন্র্ক মার গ্রহণ না করিয়া 

বিদ্বান ব্রাহ্গণগণমধো তাহা বিতরণ করেন । 

শিবাজী ভাগানগরে পরম সমাদরে অবস্থান করিয়! প্রহলাদ 

পন্তকে তথায় দূতরূপে নিযুক্ত পূর্বক স্বয়ং সসৈন্যে দক্ষিণাভি 

মুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে তুঙ্গভদ্রাতীরবন্ণ করনাল, 

কড়পে প্রভৃতি প্রদেশ হইতে পাচ লক্ষ হোপ চৌথ সংগ্রহ এবং 

নিবৃত্তিসঙ্গমে ্লানাদি কার্য সমাধা করিয়া অন্তরপুরিতে সৈনা 

গণকে পরিত্যাগ পুর্বক কতিপয় প্রধান কর্মচারী সহ শ্রাশৈল 
মলীকাজ্ঞুন গমন করেন। এ স্থানের রমণীয়ত, পবিভ্রতা, 

এবং নির্জনতা দর্শন করিয়া শিবাজীর হৃদয়ে প্রচ্ছ্র সান্বিক 

রত্তি বিস্ফরিত হয়। তিনি প্রধান প্রধান কর্্দচারীগণকে 

গাহবান করিয়া নিজের নির্কেদ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া কহেন 

'আমি কার্যাক্ষেত্রে প্রবি& হইয়া অবধি আপনাদিগের অধাব- 

পায়, ক্লেশসহিষুণতা, কার্ধ্যতৎপরতা এবং বিশ্বস্ততায় এই 



যোড়শ অধায়। হ৪৫ 

বিপুলরাজ্য সংল্তাপন করিগাছি। সাধ্যান্থসারে আমি আমর 

সাংসারিক কর্তব্য কর্ম সকল সম্পাদন করিহ্তে যত্রশীল 

ছিলাম ; এক্ষণে আপনার! আমাকে কাধাক্ষেত্র হইতে বিদায় 

প্রদান করুন ।ভীবনের অবশিষ্ট সময় আমি ঈশ্বর উপাসনায় 

বিনিয়োগ করিয়া ছিন্তপ্রসাদ লাভ করি । শ্ামান সন্ভাজী ও 

*রাজারাম আপনাদিগের তত্বাবধানে রহিল । ইহাপিগকে লইনা 
আপনারা রাজাপালন, গো ব্রাহ্মণ রক্ষা, বর্ণাশ্রম ধন্ম সংস্থাপন 

এবং যবনগণের করাল দংষ্বা হইতে প্রাপাপেক্ষী প্রিয়তম 

জননী জন্মভূমিকে রক্ষা করুন।”” শিবাজী ক্ষিন মনে এই 

সকল কথা কহিলে সমাগত কন্মদ্চারীগণ শিবাজীর নিক্রেদ 

ভাব অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ছুঃখিতান্তঃকরণে এ ভাব পরি- 

ভাগ করিবার জন্য সবিনয় প্রার্থনা করেন। দৃঢ় হৃদয় শিবাজী 
একবার যাহা কন্তব্য বলিম্না গ্রহণ করিতেন তাহা অত্যান্ত 

কেশকর বা শত শতব্ক্তি কৰক নিবারিত হইলেও কখনই 

সঙ্গন্প চাত হইতেন না ইহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস। 

শিবাজী শ্রীশৈলের যতই বমণীঘ্নতা অবলোকন করিতে 

লাগিলেন ততই তাহার হৃদয় অপুর্ব ভক্তিরসে পরিপূরিত 

হইতে লাগিল, অবশেষে ইহ এতদূর বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল 

যেতিনি স্বীর মন্তক কণ্তন করিয়া! জগজ্জননী নৃত্যকালীর চরণ- 

কমলে অর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন । 

এই ঘোর সঙ্কট সময়ে ভগবতী শিবাজীর শরীরে আবিভ্তি 

হইয়া কহেন “ তোমার এ মোক্ষ সাধনের সময় নহে. তোমার 

হস্তে অনেক অমানুষিক কাধ্য সাধিত হুইম্াছে এবং ভাঁবষ্াতত 

আরও অনেক কাধ্য হইবে । তোমাকে ব্রাঙ্গপ্য ধর্ম সংস্থাপন, 



২৪৬ শিবাজীর দরিরহমি | 
-- _ পিপািশিিশশাশিিটিশিীশাীীশ্িপ্শীপীপলীপ 

ফবনকুল “বিনাশ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। তুমি 

এই সকল কত্রবাকর্ম সম্পাদন না! করিয়া শত শত মন্তক কর্তন 

করিয়াও আমাদিগের প্রপন্নতা লাভ করিতে কথনই সমর্থ হইবে 

না! । অতএব এ সকল অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিব আকাধাসাধলে 

প্রবুন্ত হও, তাহা হইলে দেবতা সকল ,নোমার প্রতি প্রদয় 

তইবেন | দেশের কলাণসাধনই প্রধান ধন্ম; যে মভাপুকুষ এই 

ধন্ম প্ররুপ্ট রূপে পরিপাঁলন করেন তিনিই ধাশ্মিকগণাশ্রগণা।” 

শিবংজী চৈতনালাভের পর সমস্ত প্রন্থান্ত অবগত হই; 

অগত্যা পুর্ব সঙ্ধল পরিত্যাগ করিকা প্রনপায় কর্তীবাকন্মে মলে), 

নিবেশ করেন । শিবাজী ভ্ইশলে দ্বাদশ দিবস অবস্তান করিনা 

এক লক্ষ রাক্ণ ভোজন, প্দ্পঞঠিপরিত দিবা-সবোবারেপ 

সুন্দর সৌপানাবলীসংঘুক্ত মনোহর ঘাট, সাধু সন্রানী অভ? 

গতদিগের অবস্থান জন্য পর্ধত খনন করিয়া শাহ এীম্মে সপ 

কর বহু সংখাক গুহ ও গ্রহ নিম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান 

করিয়। সৈনাসহ মিলিত হইয়া দনলচেরী গিরিসপট বস্মা লিঃ) 

পেইনঘাট পর্ধত অতিক্রমণ করিয়। কর্ণাটক প্রদেশে উপ্িত 

হন। গমন কালে মাদ্রাজ নগর সাত [্লোশ দূরে গরিঠাএ 

করিয়া চন্দীর বিশাল ত্র্গ অবরোণ করেন (১৫৯৯ শক); 

দুর্গারোহণাভিল্ঞ মাবলাগণ যুদ্ধবিদ্যারবিশাররদ সেনাপতিগণ 

কঞক পরিচালিত হওয়াতে অল্প সময়ের মধো ত্র জন কি 

সম হইল । ঢুগের প্রধান কম্মচারী বূপখা এবং লাজ 

মতঙ্গদর পরাছ্িত হইয়। শিবাঙ্জার স্মরণাপন্ন হন । শিবাজা 

ঠাহাদিগকে সলক্মানে এহণ পুর্ধক বন্বালঙ্কার প্রদান কাঁরিম। 

বিপায় প্রদান করেন । শিবাজা চন্দী এবং ইহার সমমীপৰ্। 



ষোড়শ অধাষ। হণ 

প্রদেশ হস্তগত করিয়া বিউঠল পিলদেব গোরাডুকরণক স্থবেপার, 

রামজী নলগেকে চন্দী ছুগাধিপতি, তিমাঁজী কেশবকে সবনিস 
এবং কুপ্রাী সালবীকে পুন্ুবিভাগের প্রধান কর্ম্চারীপদে 
নিঘৃক্ত করিরা কাবেরী অর্ভিনখে গমন করিতে লাগিলেন । 
গমনকালে পথিমন্র্ে সের খা শামক বিজাপুরের জনৈক 

মেনানামক পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈনা লইয়া শিবাজীর পপ 

রোধ করিতে মাগমন করেন। শিবাজী সের খাঁর আগমন- 
বান্তা অবগত হইয়া স্বরং সেনা পরিচালনা ও সকলের অগ্রবন্তী 
ভইয়া সিহবিব্রমে ঘগপহ চতুদ্দিক হইতে তিিবাদি মহল- 

ক্ষেত্রে আক্রমণ করেন। যবনটৈনা শিবাজীসৈন্য কব, 
আক্রান্ত হুয়া ঘোরতর বিরুমে মৃদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহা- 
দিগের অদম্য পরাক্রম, অনবরত কণ ধধিরকর কামানরাজীর 

শব্দ, প্রলয়ঙ্কর অপীময় ভাষণ গোলক বর্ষণ, সমস্তই বার্থ হইয়া 
গেল। সংসপ্রক শিবাজীসৈনা চতুন্দিক বেছ্ুন করিয়া বজবেগে 
যখনগণকে দলিত মথিত ও নিত করিতে লাগিল। প্রবল 

ঝটিকার সম্মণে তণরাজী যেরূপ ইতন্ততঃ বিকীণ হইয়া পড়ে 

সেইবকপ যবনসৈনা হতবল হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। 

চত্নুদ্দিক অবরুক্ হওয়াতে হতাবশিষ্ট যবন সেনা শিবাজীর বন্দী। 
শিবাজী এই ঘোরতর সংগ্রামে অনেকগুলি রাজকীয় পতাকী, 
প্রায় পঞ্চ সহত্র অশ্ব, দ্বাদশটি হস্তী এবং অন্যান্য নানা প্রকার 

যদ্ধোপষোগী ও বহুমূলা দ্রব্য প্রাপ্ত হন। শিবাজী চির প্রথান্ত- 

সারে সের খাকে সম্মানিত করিয়া বিদায় প্রদান করেন। মে 

সকল যবনসৈন্য শিবাজীর অধীনে ক্র করিবার জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ করে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র এক জন সেনানীর অধীনে 



২১৪৮ শিবাজীর ভীীবনচরিত। 

নিমুক্ত করিলেন । মহারাষ্া্ঘ গৈরিক বিজয়টবজন্নস্তী জন্ম- 
ভূমি হইতে তিন শত ক্রোশ দুরে উড্ভীয়মান। শিবাজীর 
নিকট যবনগণ প্রতি পদে পদে পরাস্ত, ইহার নামের প্রভাবে 

শব্রগণের হৃতৎকম্প উপস্থিত ও একে একে দুর্গ সকল হস্তগত 

হইতে লাগিল । হিন্দু গৌরবরবি আবার ফ্ুশ দিক আলোকিত 
করিয়া সমুদ্দিত হইল, এক বাক্তির অসাধারণ আম্মোৎসগে ' 

মুললমানা ক্রান্ত দাক্ষিণাত্য প্রদেশ পুনরায় হিন্দুগণের বিলাস- 

ভূমি হইল, গো সকল যবনগণের ভয়াল দংগ্া হইতে স্ব 

ক্ষিত হইল, ব্রাহ্মণ ধন্ম পুনরায় নবীন ভাবে ব্রাঙ্গণ হানে 

প্রবেশ করিরা ধঙ্মভাবে উন্মভ্ত করির। তুলিল। আবার বৈদিক 

মন্ধ সকল, অমৃত বধিণী, শ্রুতিমধুর দেববাণী উচ্চাবত 

হইয়া দিঙমগুল শিনার্দিত হইতে লাগিল । র্রাঙ্গণ বারগণ 

স্ভীক্ষ তরবারী গ্রহণ করিম যুদ্ধশ্থলে সকলের অগ্রগ্ামা 

হুইয়। বর্ণব্রয়কে বণাশ্রম ধঙ্শ রক্ষা কারবার জনা--হিন্দ্র [বিভয়- 

বৈজয়ন্তী পুনরায় সংস্তাপন জগ্ত, শান্ত প্রকৃতির হিন্দুগণের দায়ে 

একবার বাররস উদ্দাপ্ত হইলে তাহারা কত অলৌকিক কষা 

সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয, তাহ! দেখাইবার জন্ত- সকলাক 

আহ্বান করিয়া নঙ্ষতরবেগে যুদ্ধস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। 

তারতের ব্রাহ্মণগণ যখন জাগরিত হন তখন পৃথিবীমধো এরূপ 

কোন জাতি নাই যে এই সকল আর্ধাসম্তানগণকে কোন 

প্রকারে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়) আবার যখন এই সকল আমা 

সন্তানগণ আত্মশক্তি বিশ্বত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় বিচেতন 

হইয়া প্রশ্থগ্ত থাকেন তখন পৃথিৰবীমধ্যে এরূপ কোন হীনতর 

জাতি নাই যাহার? ইহাদিগের উপর প্রন্ৃতা সংস্থাপনে অসমথ 
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হয়। ভুণ, থশ, প্রভৃতি বর্ধরদিগের ভারতাক্রমণই ইহার 
প্রকৃ্ই উদাহরণ । 

শিবার্জী প্রত্যাগমন কালে ব্রাঙ্ণবীর নরহবি বল্লালের 

অধীনে দশ সহস্র অজেয় মাবলা সৈন্য প্রদান করিয়া ভিলোরের 

দুর্গম ছুর্গ অবরোধ * করিবার জনা প্রেরণ করেন। বল্লাল 

অসাধারণ অধ্যবসায়ে এবং বুদ্ধিমত্তায় অল্প সময়ের মধ্যে 

ছর্গ অধিকার করেন। ব্যাঙ্গোজী এ সময় চন্দাবর (তাঞ্জোর ) 

রাজো রাজ্য করিতেছিলেন। জোগ্ঠ ভ্রাতার আগমনবার্তা অবগত 

হইয়া রাজোর প্রধান প্রধান কর্শচারীগণ সহ সাক্ষাৎ করিতে 

আগমন করেন। , শিবাজী ব্যাক্কোজীসহাগত ভীবজ্জী ও প্রতাপ- 

রাওকে (শেষোক্ত দ্বয় শাহাজীর উপপত্রী পুত্র ) প্রীতি ভাবে 
আলিঙ্গন করিয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করেন । শিবাজী ইহা- 

দিগের সহিত আটদিন সম্মিলনস্থথ উপভোগ করিয়া তাহা- 

দিগকে নানা প্রকার বন্বালঙ্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। 

এক দ্দিন কথাপ্রসক্ক্রমে শিবাজী ব্যাঙ্কোজীকে সম্বোধন 

পৃর্বক কহেন “দেখ স্বর্গীয় মহারাজ প্রায় ভ্রয়োদশ বৎসর 

অতীত হইল স্বগর্ণরোহণ করিয়াছেন; এই দীর্থ কাল যাবৎ 

তুমি তাহার উপার্জিত বিষয় একাকী ভোগ করিয়া আসিতেছ। 

আমার দূরতর প্রদেশে অবস্থান এবং তোমার স্থশৃঙ্খলা সহকারে 

রাজা-ব্যবস্তা নির্ধাহ করার জন্য আমি ইহার উপর হস্তক্ষেপ 
করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হই নাই। পৈত্রিক বিষয়ের উন্নতি 

সাধন করা কি পুত্রের অবশ্য কর্তব্যকর্্শ নহে ? পিতার উপা- 

জ্জিত বিষয় যৎসামানা হইলেও কি পুত্রের নিকট তাহ! অতান্ত 

গৌরবের বিষন্ব নহে ? আমার প্রাপ্য অংশ কি তোমার প্রত্যা- 
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পণ করা উচিত হস্স না?” শিবাজী এইনপ নান। প্রকার কথা 

কহিলে ব্যাঙ্কোজী কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করিয়া নিস্তব্ধ 

ভাব অবলম্বন করেন । শিবাজী অন্য কথা উখ্বাপন না করিয়া 

ব্যাঙ্ষোজীর বিষণ্ণ ভাব দূর করিতে প্রয়াস পান। বাক্ষোজী 

শিবাজীর নিকট হইছে স্বায় শিবিরে প্রন্যাগমন করিয়া আপ- 

নার বিশ্বস্ত কর্মচারীগণের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করেন ।” 

তাহারা শিবাজীর জদয় কুটিলতা পরিপূর্ণ অনুমান পুর্লাক 

এ স্থানে ক্ষণবিলম্ব করা অবিধেয় সিঙ্গাস্ত করিয়া নিশীথ রাতে 

সকলের অন্জাতসারে পলায়ন করিতে পরামশ প্রদান করেন» 

ছুর্বলহদয় ব্যাঙ্কোজী রজনীযধোগে পলায়ন করতঃ চবিবিশ 

ঘন্টার মধ্যে ষাট ক্রোশ ভূমি অতিক্রমণ করিয়া চন্দেরীতে 
উপস্থিত হন এবং আম্মরক্ষার্থে সৈনা সংগ্রহ করিতে আরম্ব 

করেন । শিবাজী প্রাতঃকালে শযা হইতে গারোখান করিয়া 

ব্যাঙ্কোঈগীর পলাম়নবার্ভা শ্রবণ করিয়া অতাস্ত বিশ্মিত 

এবং ছুঃখিত হইয়া তাহার অন্বেষণ করিবার নিমিন্ত চও 

পিকে জ্রতগামী অশ্বারোহীগণকে প্রেরণ করেন। তীহারা 

শশিপেশি্পীশী পিতা 

* মঙ্য'ব্র 7৬ চিটনীস বালন। স্বীয় শিবিরমধো বাজালিত্তা-প্রশ্থ বৈচাও 
ফবিলে পাত আনগাধ শর বাঘ'ত হয়, এত আয়ু শবাজী এতান্বনয় 5 

না কাবিয়। নাঙ্কোসীক নানা একা বতযুলা বা প্রদন কার্য বদন 

প্রদান করেন । পরে শিবাজী, শ্যামজী নাগ পুণ্ড। কোংনকী পণ ও 

শিপাজী শক্ষরকে ব্যাক্কাঞ্ধীনকাশে রাজা বিচ্াগ করিবার ওল্া হরণ 

কান | সাক্কোজী ভাহাদিগের কথার কণনাতি না কযা শচ্ছানুনার 

কাধা কারন। শিনাজ সঙ বিবরণ মবগত তঈয়া কনিষ্ট ভাতার চপ 

জঙ্থগারণ কর] অবিতেয় বিষে১না করিয়। উপেক্ষ। প্রদর্শন করেন। 
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ব্যাস্কোজীর কোন তত্ব প্রাপ্ত না হইয়া! কয়েক জন*পলায়মন 

প্রধান কর্মচারীকে ধৃত করিয়া লইয়া আসে। শিবাজী 

তাহাদিগের প্রতি সদয় বাবহার কক্দিয্া কহেন “দেখুন 

শ্রীমান্ যে কেবল বয়োকনিষ্ঠ এরূপ নহে, কিন্ত বুদ্ধি 

বৃত্তিতেও কনিষ্ঠতা , প্রকাশ করিতেছেন। আমি ধনলুব্ধ 

শুইয়া পৈত্রিক রাজ্জের অংশ চাহিয়াছি একূপ নহে । আমি 

ইহা ভ্রিলোকাদুরলভ বিবেচনা করিয়া থাকি । পৈত্রিকসম্পও্ত- 

বিহীন হইয় সসাগর! মেদিনীর আধিপত্যলাভ আমি স্থখজনক 

বলিয়া বিবেচনা করি না। পৃথিবীমধ্যে এরূপ কোন হতভাগা 

মন্তুধু আছে যাহার হৃদয় পৈত্রিকসম্পর্িভোগলোলুপ হয় না? 
তাই বলিয়া আমি ভ্রাহুবিরোধ পূর্বক তীক্ষধার তরবারী 

সাহায্যে সম্পত্তি প্রাপ্তিরপ পাপ ইচ্ছ! স্বপ্রতেও প্রকাশ করি 

না। ঘে তলবারী ভারতের সাধারণ শত্রু যবনদমনের নিমিত্ত 

কোষ নির্মক্ত হইয়াছে, যে তলবারী গোব্রাহ্গণ রক্ষা ও বর্ণাশ্রম 

ধর্দ সংস্থাপন জন্য পরিগৃহীত হুইয়াছে, ঘে তরবারী সমধন্মা- 

বলম্বী ভাতৃগণের ক্লেশজাল পরিহার করিনা ভাভৃভাব সঞ্জনন 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, শ্রীমানকে কহিবেন, আমি 

সেই পবিত্র তলবারী ভ্রাতার উপর প্রয়োগ করিয়। রাজ্যো- 

পাঞ্জনকে হছরপনেয় পাপ বলিয্প। বিবেচনা করিয়া থাকি |” 

এই বলিয়া শিবাজী তাহাদিগকে বস্ত্রাঙ্কার ও অশ্খ প্রদান 
করিয়! বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজীর নিকট প্রেরণ করেন । 

শিবাজী যে সময় ব্যান্কোজীর বিষয় চিস্তাক্রাস্ত ছিলেন 

সেই সময় সম্তাজী (শাহাজীর উপপত্বী গর্ভপ্রস্থত।) নামে 

তাহার এক ভ্রাতা সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। শিবাজী 
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ঘথোচিত ৫সহসহকারে তাহাকে গ্রন্থ এবং তাহার ব্যবহারে 

প্রীত হইয়া! এক সহস্র অশ্বারোহী সেনার নায়ক এবং ভেলোর! 

দুর্গ ও ততৎসমীপবর্তী প্রদেশের শালনকর্তাপদ্দে নিযুক্ত করেন। 

শিবাজী বিল্িত প্রদেশ সকল সুশৃঙ্খল সহকারে শাসন করিবার 
জন্য রঘুনাথ লারারণকে নিযুক, পররাই্ই'আক্রমণ হইতে রক্ষা 

করিবার জনা বহুসংখাক নবীন দুর্গ নির্মাণ এব হস্বীররা ওকে 

সেনাপতি পদ্দে প্রতিষ্ঠিত করেন । শিবাজী নবোপাঞ্জিত দেশের 

স্ব্যবস্া বিধিবদ্ধ করিয়া কোল্হার, বালাপুর প্রদেশে আগমন 
করেন। তাহার আগমনের পৃর্বেই তন্তৎ প্রদেশবাসী হিন্দুগণ 

শিবাজীকে অতি সমারোছে অভার্থনার আয়োজন করিতে 

লাগিলেন। হিন্দুগণ শিবাক্তীকে তাহাপিগের উদ্ধারকক্া বলিয়া 

হৃদয়ের অস্তম্তল হইতে ঈশ্বরসমীপে ঙাহার দীর্ধজীবন প্রার্থনা 

করিতে লাগিলেন । যে কয়েক স্থল শিবাজীর অধীনতাপাশে 

আবদ্ধ হইতে অন্বীরূত হইয়াছিল সেই সকল মুসলমান ছগরক্ষক- 
গণকে শিবাজী সৈন্য অবলীলাক্রমে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া 

শিবান্তী সকাশে আনয়ন করেন। এই সকল প্রদেশ আদ্গস্বাধান 

হইলে শিবাজী সসৈনা মং:নসিংহ মোরে এবং রঙ্গনারায়প নামক 

হই জন উপযুক কর্শচারীর হস্তে সমস্ত শাসন ভার নাজ্ত করিয়া 

উত্তরাতিমুখে অগ্রসর হন। সম্পৎ্গাও প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন 

কালে শিবাজীসৈন্য বলবাড়া ছগের অধীশ্বরী মলবাই দেসা- 

ইণের রাজা আক্রমণ করিয়া! গমন করিবার উপক্রম করেন। 

দেসাইশ আপন প্রজাগণকে রক্ষা এবং স্বীয় অধিকার অক্ষুণ 

রাখিৰার জন্য শিবাজীর থমন পথে বাধ! প্রদান করেন। 

অবলা জ্বালা হইলেও স্বীয় জম্মভৃষি ও সম্মান রক্ষা করিবার 
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পপপশীশীশিশীশিশীশীিিটিটিিিাক্াতি তি 1 সে 

সময় ছুর্দলা নহেন। বাহাদিগের জদয়ে অণুমাত্র আত্মমর্জারদ, 
আতক্মাভিমান অবস্থান করে আ্ঞাহারা প্রবল শক্ররও অত্যাচার 

অণুমাত্র সহন কারন না। 

সেই সকল প্রাভঃশ্মরণীয় নরনারীগণ শরুর পদদলন 

অপেক্ষা কপাণাধাতে "খও খণ্ড হওয়া স্পহণীয় বলিয়া বিবেচনা 

'করেন। মে সময় ভারতবর্ষে এইন্দপ বীরাঙ্গণাগণ আপন 

স্বত্ব লক্ষার্থে কূুপাণহস্তে সীমা নিছদেশ করিবার জন্য সকলের 

দআগবন্ী হন, সে সময় শিবাজীর ন্যায় বীরপুরুষ, জন্মগ্রহণ 

করিয়। হিন্দ্সামাজা সংশ্কাপন করিবেন তাহা আর আশ্চর্য কিঃ 

শিবাঁজী এই বীক্ুবমণী কনক ঘোরতররূপে ধাধা প্রাপ্ত হইলে 

উভয় পক্ষে তুমূল বুদ্ধ সংঘট্ট-ত হয়। রণনিপুণ অভিজ্ঞ বছদর্শী 

সেনানায়ক-পরিচালিত যুদ্ধছর্মদ সৈনোর নিকট অবলা-পরি- 

চালিত সেনা ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল । বীরনারী সঙ্জুখ সমর 

অসম্ভব বিবেচনা করিষা রণক্লাম্ত সৈন্গণকে একত্রিত করিগা 

স্বীয় রর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শিবাজীসৈনাও ক্ষিপ্র- 
কারিতা সহকারে পণ্চাঙ গমন করিয়া ছুগর্ণবরোধ করেন। 

শিবাজীর কামান সমুদায় বিশ্বসংহারক মুর্তি ধারণ করিয়! 

অবিরাম ভীষণ গোলক সকল ছুগেশপরি উদগীরণ করিয়াও 
স্নী-পরিচালিত সৈন্োর জরানৌ২পাদ্ন করিতে সমর্থ হইলেন ন1। 
তাহার! অসাধারণ দক্ষতার সহিত প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইল। 

খন ছ্গপ্রাচীর একেবারে ভগ্ন হইস্কা ভূমিসাঁৎ হইয়া পড়িল, 

যখন ছগ্ রক্ষার উপায় সকল বিফল হইয়! পড়িল তখন মলবাই 
দেসাইণ সপ্তবিংশতি দিবসের ঘোরতর.অবরোধের পর শিবাজী- 
সমীপে আত্মপ্রদান করেন। 
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খু 

শিবাজী বীরাঙ্গনার যথেষ্ট পরিমাণে সন্মাননা ও সেই 
প্রদেশের শাসনভার তাহার উপর প্রদান করিয়া স্বদেশীভি- 

মুখে গমন করেন। 

যে সময় শিবাজী ছুর্গ পরাজয়, রাজা সকল অধীনে আনয়ন, 

ও রাজাশাসন ব্যবস্থা প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন সে সময় বিজাপুর- 

সেনাপতি করিম খার মৃত্যু হওয়াতে মস্ুদ খা নামক জনৈক 

সম্বান্ত ব্যক্তি বিজাপুরের শশসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ইনি 

সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্বিবাজীর অত্যুত্থানবার্তী অবগত 
হইয়া ঈর্যা-প্রজ্লিত-চিন্তে হোসেন খা] ময়ণা, লোদি খা, 

বাবলী খঁ প্রভৃতি কতকশুলি রণনিপুণ যোদ্ধার হস্তে দশ সহস্্ 

সৈন্য প্রদান করিয়া শিবাজীর রাজা আক্রমণের জন্য প্রেরণ 
করেন। আরাঞ্জেব খানজাহান বাহাছরের কাধ্যে অসম্থ্ 

হইয়া! দিলের খাকে শিবাজীর বিরুদ্ধে দ্বিণতর ভাবে যুদ্ধানল 
পুনঃপ্রজ্বলিত করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। দিলের 

এ] বিজাপুরের নূতন মন্ত্রী মদ থাকে নানা প্রকার প্রলো- 

ভন প্রদান করতঃ আপন পক্ষে আনয়ন করিঝ1 শিবাজীর রাজা 

'াক্রমণ করিবার জন্য পীর গাও অভিমুখে ধাত্রা করেন । 

শিবাজী, রাজ্যের চতুঃপার্থে. ঘোরঘনঘটা করিয়া শক্রসৈনা 
জলদজ্াল একত্রিত হইঙডেছে জবপত হইয়া অনতি বিলম্বে 

বুদ্ধবীর নিলোজী কাটকরকে হোসেন খার বিরুদ্ধে 

প্রেরণ করিয়1 স্বয়ং প্রলম্নকালীন প্রভঞ্জনবেগে রায়গড়াডি- 

মুখে গমন করিলেন। নিলোজী কাটকর অনীম রণনিপুণতা 

প্রদর্শন করিজ়া তুর্গাবাদ নামক স্থলে যবন সৈন্যকে আক্রমণ 

করেন। উভয় পক্ষ সিংহবিক্রমে প্রাপপণ করিয়া লোমহর্দণ 
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ঘদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন যু যুদ্ধ সকলের শ্রবণ নিরব নিনাদ, আগের 

ক্সোখিত দষ্টিরৌধক সর্ধাচ্ছাদক নিবিড় ধূমাবলী, ক্ষণপ্রভার 

নায় দৃষ্টিনাশক অগ্রিময় গোলক সমূহের লোকসংহাঁরক 

ক্রিয়া ও মমুষু গণের হদক্কভেদী কাতর শব্দ যুদ্ধ স্মলের ভীষণ 5? 

অধিকতর সম্পাদন করিল । যদ্ধমদোন্মন্ত হিন্দবীরগণ দাবাঁ- 

“নলের ন্যায় চতুন্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যবন অনীকিনী নিমেষ 

মধ্যে বিধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।, এই ঘোরতর যুদ্ধে বহু 

সংখাক যবন সৈন্য আহত, নিহত ও বন্দী হন। অবশিষ্ট সৈন্য 
প্রাণভয়ে ভীত হইয়া! রণস্তল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে । 

মুসলমানদিগের রাজকীয় পতাকাঁও অপর্যাপ্ত পরিমাণে যুদ্ধোপ- 
যোগী ভ্রবা নিলোজীর হস্তগত হয় । 

শিবাজী কর্ণাটক প্রদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে 
বোঙ্কোজী মোগল, পাঠান, মহারাস্্ীক প্রভৃতি নান। শ্রেণীর সৈন্য 

সংগ্রহ করিয়া জোষ্টের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ করিবার জন্য আয়োজন 
করিতে আরম্ভ করেন। রঘুনাথ পন্ত বোক্ষোজীর ছুরভি-. 

সন্ধি অবগত হইয়া এরূপ কাধ্য করিতে ভুয়ো ভূয় শিশেকু, 

করিয়া! পাঠান । তিনি বালনাসক্ত পুরুষের ন্যায় হিতাহিত 

জ্ঞান বিরহিত হইয়া ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া! যুদ্ধ 

করিতে কতসঙ্কল হম । ব্াক্ষোজী বিপুল বাহিনী পরিচালন। 

করিয়া বালগোড়াপুরে হত্বীরবাওকে আক্রমণ করেন। উভয় 

পক্ষে তুমুল বুদ্ধ সংঘটিত হইল । ব্যাঙ্কোজী প্রাণরক্ষণে বিমুখ 

হইয়া! অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন ও সৈনাগণকে প্রোৎসাহিত 

পৃর্বক যুদ্ধস্থলে সকলেয় অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিলেও বিজয়- 
লক্ষী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া রূণছুর্্বদ তশ্বীকরাওএর অঙ্কগতা। 
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হ্যা । ব্যাহক্কাতীসহ প্রতাপজী, ভিবজী, শিবানী পস্ত ডনার 

প্রভৃতি সন্্বান্ত জনগণ বন্দী হইয়া হশ্বীররাও শিবিরে আনা 

হইলেন। শিবানী কনিষ্ঠের দুবুদ্ধির ফল অবগত হইমা 

সসধ্মানে ভাহাকে মুক্ত এবং ধার ভাচুব রাজ কাম্য নিববাহ 

করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান) ০ ৩ 

শিবাঁজী রারগড়ে প্রভাগমন কালে সাহারা নগরে রামল 

স্বামীর চরণ বন্দনা ও সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিয়া ত্বতিহ 

গমনে প্রাজধানাতে উপস্থিত হইয়া কণাটক প্রদেশে ব্ুগৃন 5 

পন্তের অদ্বীনে দশ সহত টৈনা প্রদান করিয়া অবশ দেখ 

লইয়া হম্বীররাওকে আগমন করিতে আদেশ করেন । 

শিবাভ্া স্রদূর দাক্ষিণাতা পরলে হিন্দ রাজা সংস্তাপন 

করিয়া প্রার দেড় বসন পরে রারগড়ে আগমন করেন! 
ভাহার আগমন বাঞ্ঠা শ্রবণ করিরা মোবো পঞ প্রকৃতি চেন, 

পতিগণ সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। শিবালী উহ্াপিতের 
নিকট হইতে রাজা বাবস্তা এবং শক্রগণের অবন্থা অবগত হই 

ঘোরতর যুদ্ধের জনা আয়োজন করিতে আরম্ভ করিচলন। 

সময়ের মধ্য বিপুল অর্নীকিনী সাগ্ৃহীত হইল । শিবাভা £হ 

অসংখ্য বাহিনীর কিয়দংশ স্বদেশ রক্ষা এবং মোবোগিত এ? 

'অনীনে প্রদান করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট সৈনা লইয়া ঘবনগণ বিশ 

গমন করেন । ব্রাঙ্গণবীর মোলবোপন্থ বিভিন্ন মাগ অনলগণ 

করিয়া দাবানলের ন্যাম বনদ্রম সমুহ ভক্মীভূত করিতে আবিদ 

করিলেন । 

শিবাদ্দী যবন সৈনোর গুল স্থল আক্রমণ করিবার নি'ন+ 

লেমন সেনাদল লইয়া মারাঙ্গাবদাভিমুখে বিছা বেগে গিমল 
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করিতে লাগিলেন। এ সময় বুদ্ধবিদ্যাবিশারদ রণমন্ত খা, 
কেশর সিংহ (জয় সিংহের পৌব্র) প্রভৃতি সেনানীগণপরি- 

চালিত ত২কাল পরিজ্ঞাত ইৈজ্ঞানিক উপকরণ সম্পন্ন ত্রিংশৎ 

সহস্র মোগল সৈন্য জালানপুর ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। 

শিবাজী প্রচ পরারুমে “হর হর মহাদেব ৮ শন্দে দিম্সম গুল 
আকুলিত করিয়া ষধন ব'হ আরুমণ করেন। যবনগণের “দান 

দীন”, ধিন্দুগণের “হর হর শনের সহিত আগ্রেরাস্থ সমূহের 

শবণটভনব শন্দ মিলিত হইয়া ব্িভ্ুবন কম্পিত করিবার 

উপক্রম করিয়া তুলিল। যখ্নগরপ অনবরত হিন্দুগণের প্রতি ভীষণ 

গোলক সকল ববণ কাঁরয়া গতিরোধ করিবার প্রন্থাশ পাইছত 

লাগিল। শিনাঞ্লা অসধারণ রণপা্ুতা প্রদশন পুর্বক অপর 

দিক হইতে কিয়দ:শ সৈন্য, যবনটসন্ত আক্রমণের নিমিত্ত, পপ্ররণ 

করেন। যবনগণ সে মুহঞ্ডে কামানরাজীর চক্র পরিবন্তন 

করিতে অসমথ হওয়াতে শ্িবাজাইসন্য বিনা বাধায় ভীষণ ভল্প 

ও শাণিত অনি প্রহারে নোগল নৈনা ক্ষোভিত করিতে আরম্ত 

করেন। দেখিতে দেখিতে কামান সকল নিস্তব্ধ ভাব ধারণ 

করিল, অসিমুদ্ধ ভীষণ দাবানলের ন্যায় চতুদিকে প্রসারিত 

হইয়। রণন্থলের ভয়ঙ্করতা বুদ্ধি করিল । দৈবস্থুরক্ষিত শিবাজী। 

যেন বহু রূপ ধারণ পুৰ্বক প্রত্যেক সৈন্যের অগ্রবস্তী হইয়া 
বুদ্ধনিরত বলিয়। প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন । রাত্রিৰর আগমনে ও 

যুদ্ধের বিরাম নাই । দ্বিতীয় দিবস পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম 

প্রজলিত হইল । মোগল সৈন্য এ দিবস সম্পূর্ণরূপে বিপখাস্ত 
হইয়া পড়েন। রণমস্ত থা। প্রন্তি সেনানীগণ আম্মরক্ষাথ 

বণভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। শিবাজী এই 



২৫৮ শিবাজীর জীবনচরত | 

চিরম্মরণীয়, দিবসে জর়জনিত, হর্ষের সহিভ সিদোজী নিশ্বীল, 

কর পাচহাজারী প্রভৃতি বীর পুরুষগণের নিধনজনিত দুঃখে 

অতান্ত অভিভূত হইয়া পড়েন ।* | 

শিবাজী যুদ্ধাবসানে বিপুল পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী দ্রবা 
এবং অগ্ঠান্য নানা প্রকার বহুমূলা দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া রায়গা 5 
প্রত্াগমন করেন । | ৃ 

কর্ণাটক প্রদেশে বীর রয়েণয হম্বীররাও শিবাজীর আদেশ 

পত্র প্রাপ্ত হইয়া রঘৃনাথ পন্তকে যথোপযুক্ষ সৈনা প্রদান 
করিয়া দ্রুতবেগে শিবাজীসমীপে গমন করিতে লাগিলেন ' 

উনি পথি মধো বিজাপুর সেনাপতি হোসেন খা ও লোদী থা 

কর্তক আক্রান্ত হন । উভয় পক্ষ বিকিগীষু হয়া কাপুরুষগণ 

ভীতিপ্রদ সংগ্রাম অসীম শৌর্ষোর সহিত প্রারম্ত করিলেন। এই 

লোমহর্ণ সংগ্রামে বৃ সণ্যক মোগল সৈনা নিহত, আহত 

এবং হোসেন ও লোদী খা সেনানায়কসহ বন্দী হন। হৃঙ্ীর 

রাও বন সেনাপতিসহ শিবাজীসমীপে আগমন করিলে শিবাডা 

প্রত্যুদ্গমন করিয়া হশ্বীররাওয়ের সম্বদ্ধনা করেন। উদারদা 

শিবাজী যবন সেনাপতিদ্বয়েরও সম্মানন। পৃর্ধক ঘথোপযক্ পুর; 

স্কার প্রদান করিস বিজ্ঞাপুরে প্রেরণ করেন । বীরঙ্গদয় শিবা জী 

বীরচরিত্ের যথার্থ মর্ধ্জ্ঞ যুদ্স্থলেই শত্রু, কিন্তু তিনি বন্দ 

০ ফেনেল্ডা কার ক:হন এহ প্রচণ্ড স*প্রামকাতলে জান মন্দা নাসিক 

এক জন মুসলনান সম্াসীর জনৈক ভৃত্য জলানয়ন কালে বিজয়ান্রত 11 
সৈনিক কর্রৃক প্রপীড়িত চয়। সন্গাসী এত অপরাধে কুক হইয়া *শিবাজীর 

শী মতা হউক" বলিয়া আতসম্পাৎ প্রদান করেন। বল' বাছছগা এ 

বৃন্তা্ বখরকানগণ কেহ উল্লেখ করেননাই। 



৬ যোড়শ অধ্যায়। ১৫৯ 

হইলে তাহাকে মিত্রের ন্যায় অভ্যর্থন! করিয়া পুনরায় স্বদেশে 

প্রেরণ করিতেন । 

শিবাজী যে সময় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যুন্ধনিরত ছিলেন 

সে সময়ে যৌবন সীমায় উপনীত সম্ভাজী অন্কুশ বিভীন মদ- 
শাবী হস্তীর ন্যায় উশৃঙ্খল হইয়া উঠেন। শিবাজী দেশে 

.প্রত্যাগমন করিয়া জনৈক ত্রা্ণরমণীর উপর সন্তাঁজীর অত্যা- 
চার কথ শ্রবণ করিয়া অত্যন্থ মন্্পীড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ হন। এই 
অপরাধে সম্ভাজীকে পান্হাল। ছুর্গে জনাপ্দন পন্ত হনমন্তের 

তত্বাবধানে রক্ষা করিয়া জালানপুর অভিমুখে গমন করেন । 

শিবাজী সমরবিজ্লানপ্তর প্রত্যাগমন করিয়া শ্রবণ করিলেন 

সম্ভাজী স্রযোগক্রমে হুগ্ হইতে পলায়ন করিয়া দিলের খাঁর 

সহিত মিলিত হইয়াছেন । শিবাজী এ কথা অবগত হইয়া অতান্ত 
সন্তশ্ত হইম্বা তাহাকে আনম্নন করিবার জনা উপায় নিদ্ধী রণ 

করিতে পুরন্দর ছুগে গমন করেন । 

ব্রাহ্মণ বীর মোরোপক্ত প্রভৃতি বীরগণ থান্দেশ প্রভৃতি 

প্রদেশে রুদ্ররূপে করাল তলবারী পরিচালন! করিয়া মোগল- 

দিগের বিভীষিকা প্রদ হইয়া উঠেন। আউন নয়াগড় প্রভৃতি 

হভেদা ছগ অধিকার করিয়া বীরদর্পে মেদ্দিনী কম্পিত করিতে 
লাগিলেন; শিবাজী সৈনা প্রতোক ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া 

যবনগণের বিজাতীয় ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। 

শিবাজী আরোঙ্গাবাদাভিমুথে গমন করিলে দিলের খা 

শিবাজীর কিছু করিতে না পারিষ্কা বিজাপুরের উত্তরাধিকারিণী 
পাদলাবিবীকে হন্তগত করিতে পারিলে মিত্রতা সংস্কাপিত 

হইবে এই ভাপ করিয়া অনংখ্য সৈন্যসহ বিজাপুর রাক্য আক্র- 



২৬০ শিবাজীর উনি | 

ম্ণ করেন। বুদ্ধিমতী পাদসাবিবী, রাজ্যের “সমূহ বিপদ স সমা 

গত অবলোকন করিয়া সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সকল বিপদ 

রাজী পরিহার মানসে দিলের খার শিবিরে গমন করেন 

দিলের খা বিবীকে হস্তগত এবং ভাহাকে রক্ষাগণ কস 
স্বরক্ষিত করিয়া আরাঙ্গাবাদে প্রেরণ কয়া পিজাপুর রড; 
সম্পূনূপে পরাজয় করিবার জন্য যুদ্দীনপ পুনঃ প্রসলিত করেন 

বিজাপুর-মন্ত্রী নুত্ত বিশ্বাসবা হক পিলের খার পিশাচিনি নাত 

বাবহারে ক্রোধসন্তপূ হইয়া শিপাজার সাহাদা প্রার্থনা কারন 

উদারঙদয় শিবাজী বিজাপুবের পৃশ্পশকূভা বিশ্যত হন 

মোগলদিগের অস্দাচরণে অভাব ক্রু হন এবং অনতভিরবিলতদ 

হবদীররধ ওকে বিজপুবলাহাযো ৫প্ররণ করেন | হ্নীব্ররা ও সনে 

বিজ্গাপুরাভিমুখে গমন করিলে পর্ধিমত্ধা বণমন্ত খানে সি 

সাক্ষাত হয়। ইনি ইতিপূর্বে আরাঙ্গাবাদের নিকউ শিরাজ 

কক সম্পর্থকপে পরাস্ত ও বিভাডিত হন এখানেও আবাল 

সেইবূপ লোমহমণ ভীষণ আহব অর্তনীত হইল | বণমন্ত দা 

অতি কঞ্চে কালের করাল গ্রাস হইতে এ বারা এগ 

পাইয়! প্রাণ লইয়া পলামন করেন। হ্দীবলাও সং্পূণ ৭ 

জয় প্রাপূ হইলেন, এ সতবাদ খাঁর নিকট পৌছিবার পুতে 

তিনি সদৈন্যে দিলের খার পশ্চাচ্গাগে উপস্থিত হইলেন! 

দৃঢপ্রতিজ্ঞ দিলের খা] অধাবসায়ের সহিত বিজ্ঞাপুর অব? 

করিলেও ঠাহার সৈনোর অকশ্মণযতা, মুসেদ পার রক্ষণ ১৫7 
রতা এব* হন্বীররাও কর্ঠক পশ্চাদ্কাগ হইতে আক্রান্ত হর? 

বিজ্গাপুর-প্রাপ্রিআশা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন এবং রুষণান? 

উত্তীর্ণ হইয়া অরক্ষিত কর্ণাট দেশ লুণ্ঠন এবং গ্রাম মণ 



তোাড়শ অধায়। ২৬১ 
সপ্ত রা ৮১ চি 

ভশ্মীভৃত করিতে মারস্ত করেন। কর্ণাটক প্রাদাশে পিলের খাদ 

আগমন বার্তা অবগত হইয়া পাঙ্গণবীর জনাকন পন্থ ছয় সহস্র 

অশ্বারোহী সৈনা লইয়া সিংহবিক্রমে দিলের খাঁকে আক্রমণ 
করেন । বিজয় লঙ্ষ্মী দিলের খার প্রতি একেবারেই বিপা। 

তাই তিনি প্রতিপদে শিবাজাসৈন্য কতক বিডশ্বিত ও পরাভুঁত 

সম্ভাজী পঞ্াল ছুগ হইতে পলায়ন করিয়া দিলের খার 

শিবিরে উপস্থিত হইলে দিচলর খা অতান্ত সাদরে সম্তাজীকে 

ভাঞ্না, সমানে নিকট হইতে রাজা উপাধি এবং সপ সহস্র 

অশ্বের মনসব্দান প্রদান করাইবেন এইরূপ নানা প্রকার শর্দত- 
মধুর প্রলোভনবাকো *কাহাকে মোহিত করেন। দিলে 

থা প্রতোক ক্ষেত্নে পরাদত এবং অনন্যোপায় হইয়া সম্তালাকে 
সশ্বখবন্ী করিয়া ভূপালগড আক্রমণে গমন করেন । পাতিকের 

বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে ঢাকন ভগ পততের পর হহতে 

বারকুলচুডামণি প্রভৃতক্ত ফেবঙ্গলী নরশালা ভূপালগড় লক্ষ 

ক্রিয়া আমিতেছেন। দিলের গা ছুগাবপোধ করিয়া প্রচণ্ড 

বিক্লমে আক্রমণ করিলে ফেরঙ্গজী সি হবিরুমে তাহার উত্তর 

প্রদান করেন। এইনূপ যুদ্ধস্তলের মে স্তানে যবনগণ হিন্দবীর- 

গণের প্রভাব সহনে অসমণ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে, 

দিলের খা সেই স্থানে সন্তাজীকে প্রেরণ করিয়া ফেরঙ্গজী-পরি- 

চালিত কামানরাজীর বিধস'হারক গোলোকোধ্গীরণ শস্তিত 

করিতে লাগিলেন। ফেরঙ্গজী প্রভু পুলকে নিহত করা অপেক্ষা 

পরাজ্জয়কে অধিকতর গৌরবজনক বিবেচনা করিয়া অগতা! 

ভুূপালগড় পরিত্যাগ করিয়া শিবাজীসক।শে উপস্থিত হন। 



২৬২ শিবা্তীর জীবনচরিত । 

শিবাভী দলের থার নীতি অবগত হইয়া সৈনাগণমধ্যে কঠে-র 

আজ্ঞা প্রচার করিলেন “সম্তাজী আমাদিগকে যখন পরিত্যাগ 

করিয়া! শত্রপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে তখন সে আমাদিগের আর 

সমবেদনার পার নহে; সে এখন হইতে যবনগণের নায় সাধা- 

রণ শক্র বলিয়া! অভিহিত হইবে অতএব যুদ্ধঙ্গলে ফিনি তাহাকে 

নিহত. আহত বাঁ বন্দী করিতে সঙ্কুচিত হইবেন তিনি কর্তব্াকম্ম" 
অবহেলা ও আমার «এই আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত ক্ঠার দ& 

দণ্ডিত হইবেন 1৮৮ স্বদেশদ্রোহী পুত্রকে নিহত করিবার আহা 

প্রদান করিতে পুত্রবংসল শিবাজীর জিল্বা একবার মাও 

বিচলিত হইল না। ধন্য তাহার স্বদেশান্তরাগ ! ধনা ভীহার 

সন্নাস। আনম্মতক্ বিস্ত ভারত বাপিন্' দেখুন আপনাদিগের 
পূর্নজগণ স্বদেশ রক্ষার্থে প্রণাধিক প্রিক্তম আত্মজকে 

পরিতাগ করিতে কুষ্টিত হইতেন না। 

স্বার্থপরায়ণ ক্লুটিলঙ্গদয় আরাঙঞ্জেব, সন্ভাজশী দিলের খাব 

তস্তগত হইয়াছে অবগত হইয়া, ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া তাহাকে 
দিল্লী পাঠাবার জন্য দিলের খাাকে আদেশ করিয়া পাঠনি। 

সস্ভালা সম্রাটের অভিপ্রান়্ জ্ঞাত হইয়া দিলের খার ইঙ্গিতা- 

নারে মোগল শিবির হইতে পলায়ন কক্রিয়া পুনরায় পশ্ভাল 

দুর্গে আগমন করেন। শিবাজী পুত্রের আগমন বাণী অবগত 
হইয়া পুরন্দর হইতে পস্থালে গমন করেন। সম্ভাঁজী পিতার 

চরণতলে পতিত হইব করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । পুন্র 

বসল শিবাভা পুত্রের অভাত অপরাধ ক্ষমা! করিয়। প্রীতি 

ভাবে আলিঙ্গণ করেন। শিবাকী পুনের পুর্ব আচরণ উল্লেখ না 

করিয়া! ভবিষ্যতে যাহাতে উন্মার্গগামী না হন, যাহাতে সর্বজন; 
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প্রশংসিত ও স্থচারুন্ূপে রাজকাধ্য করিতে সমর্থ হন তদ্দিষয়ঞ্ক 

উপদেশ সকলপ্রদান করিয়া কহিলেন পরস্্ী ও মদ্যে একবার 

আশক্তি হইলে তাহার বিরুদ্ধে সহস্বম সহস্ম দোষোদঘবাটন 

করিলেও দোষ সকল আসক্তজন হৃদয়ে এক মুহ্র্তের জন্য স্থান 

প্রাপ্ত হয় না ইহা হইতে দৃঢ় হাদনন মহ্ুষ্যগণও শীঘ্ধ নিবুন্ত 
'হইতে পারেন না যশলিপ্স, বাক্তির ইহা হইতে দুরতর প্রদেশে 

অবস্থান কর। সর্বতোভাৰে উচিত । ইহাতে একবার আসক 

হইলে মানবধন্মকে অভিভূত করিয়া পাশবধম্ম পরিপুণ করিয়া 

তুলে ।”? শিবাজী সম্ভাজ্জীকে পাশববৃট পাঁরত্যাগ করিতে 
আজ্ঞা করিয়া রাচ্জ্যর আয়, ব্যর, সাঞ্চত অথ, ইত্যাদি সমস্ত 

বিষর পুত্রের পরিজ্ঞাত করিলেন । ভবিষাতে যাহাতে ভ্রাতৃ- 

বিরোধ না হয় তঙ্জন্য স্ুদূরদর্শী শিবাজী তুঙ্গতদ্রার 

দক্ষণ হইতে কাবেরীর তীর পধ্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ সম্তাঁ- 

জীর এবং তুঙ্গভদ্রা হইতে গ্রোদাৰরীর তট পধাস্ত প্রদেশ 
রাজারামের রাজ্য নির্দেশ করিয়া দেন। শিবাজী পুত্রকে নান।- 

বিধ কল্যাণকর উপদেশ প্রদান কক্রিয়া রায়গড়ে উপস্থিত হন। 

এস্কানে আগমন করিককা শিবাজী রঘুনাথ পন্তের পত্রে অবগত 

হন ব্যাঙ্ষোজী পরাজয়ের পর হইতে অত্যান্ত মর্ত্রপীড়িত হইয়। 
সন্গানাবলম্বনে কৃতসংস্কল্প হইয়াছেন । শিবাজী ইহা অবগত 

হইয়া ব্যাক্ষোজীকে উপদেশ ও ল্লেছ পরিপূরিত বাক্যে লিখেন 

“তোমার আচরণে আমি ফ্পরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়াছি, এই কি 
তোমার রাজকার্ধয পরিত্যাগ করিয়। নিশ্চিন্তভাবে অবস্থানের 

সময়? প্রিয় দশন! একবার স্বর্গীয় পিতৃদেবের বিমল চত্রিত্র 
স্বরণ কর তাহা হইলে তোমার অবসাদ ভাব বিদূরিত হইবে। 



২৬৪ শিবাজীর জীবনচরিত। | 

সতিনি যের্প ঘোরতর বিপদে ধৈর্য প্রদর্শন, নানা প্রকার 

বিপদের সহিত সিণহবিক্রমে মুদ্ধ করিয়া ধন ও রাজ্য বিনুদ্ধি 

করিয়াছেন তাহ! কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ ? নিশ্চেষ্টভাঁবে এখন 

সময় কাটাইবার সময় নহে। যতদিন ইন্দ্রিয় সকল প্রবল থাঁকে 

ততদিন কাধা করিবার সময়; তারপর তুমি সংসার পরিত্যাগ 

কর, তখন বরং সকলে প্রশৎসাই করিবে । আমাদিগের" 

ন্যায় ভুমি একটি নৃতন রাজ্য সংস্থাপন করিলে, এ কথা শুনিয়া 
আমি যতদূর আহলাদিত হইব ততদূর সন্থষ্ট আর কেহই হইবে 

না। সেইক্প তোমার অবনতি-কথ! শুনিয়! যেরূপ মর্্মপীড়িত 

হই সেরূপ আর কে হয়? তাই বলি আমাদিগের আহ্লাদের 

জনা, আমাদিগের মর্ধ্পীড়া বিদুরিত করিবার জন্য, 

স্ুপ্টোখিত সিংহের ন্যায় কার্য করিতে আরন্ত কর। ভাই। 

সর্বদা তোমার সুনংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য আমি উতকর্ণ 

হইয়! রহিলাম 1” 

ইহার কিছু দিন পরে শিবাজী স্বর্গীয় সেনাপতি প্রতাপ 

রাঁওয়ের কন্যার সহিত রাজারামের বিবাহ অতি সমারোহের 

সহিত প্রদান করেন। বায়গড় আবার কিছু দিন সজীব ও 
আনন্দের উৎস স্বরূপ হইয়! উঠিল । যথাবিহিত ও সুচারু রূপে 

বিবাহ সম্পন্ন হইল। শিবাজী কন্যার পুব্ব নাম পরিবর্তন 

করিয়া জানকী বাই প্রদান করেন । 

শিবাজী য২কালে মোগলদিগকে পদ্দে পদে পরাজিত করিয়া 

দাক্ষিণাত্য ভূমি হইতে তাহাদিগকে এক প্রকার উচ্ছেদ 

প্রায় করিয়াছিলেন, যখন তিনি অবিরাম বুদ্ধ করিয়া মেগল- 

দিগের কুবের রাজকোষ অথশূন্য,. দক্ষিণাত্যের যুদ্ধবনিরত 
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সেনাপতিগণের শিবিরসমূহ আহাধ্যবিহীন করিয়া মুভ্তিমভী 

দুভিক্ষের লীলা-নিকেতন, এবং বহু দিন হইতে অপ্রাপ্ত-বেতন্ 

সৈন্যগণকে ঘোর নৈরাশ্য-নিপীড়িত করিযা! সুতপ্রাস্স করিয়া 

ছিলেন। তখন আরাঞ্জেব কোষ পরিপূুরণের অন্য কোন 

উপায় ন দেখির। হিন্দু,মাত্রের উপর জজিয্া কর (মুণ্ড কর) 

'সংস্থাপনে প্রবুন্ত হন। পরমেশ্বর যেন শীত্র শীঘ্র পাপপরিপুর্ণ 

মোগল পাম্রাজ্য বিধ্বংস করিবার জন্য আরাঞ্জেবের হদয়ে 

এই ছুর্বাসন। প্রদান করিলেন। করভার-প্রপীড়িত প্রজাকুল 

অহ্নিশ উচ্চস্বরে সর্ধনিমন্তা পরমেশ্বরের নিকট মোগল 

সাম্রাজ্য বিনিপাতের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 

মোগল সম্রাটের এই সকল অত্যাচার কাহিনী শিবাজীর কর্ণ- 

গোচর হইলে, সধন্মীবলম্বী ভ্রাত্গণের দুঃখ দূর করিবার জন্য 

ষ্টাহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি কালবিলম্ব না 

করিয়া সম্রাট আরাঞ্জেবকে একথানি স্থললিত উপদেশ ও প্পেম- 

পরিপূর্ণ তেজন্ষিনী ভাষায় পত্র লিখেন । এই পরে শিবাজীর 

সস্তিষ্ষের উর্দরতা, দাশনিক ভাব পরিপুর্ণতা ও হিন্দুগণের জন্য 

তাহার অসাম প্রেম প্রবণতা বিলক্ষণরূপে পরিস্ষ,টিত হয়। 

যে সময় শিবাজী এইন্ধূপ লোকহিতকর কাধ্যে ব্যস্ত 

ছিলেন, সে সময় তাহার জান্ুদ্ব অতান্ত শোথবুক্ত হওয়ায় তিনি 

প্রবল জর গ্রস্ত হইপ। শধ্যাশায়ী হন । শিবাজী আপন অন্তিমকাল 

নিকটবর্তী হইয়াছে বুঝিতে পারিয়।, প্রহলাদপন্ত, গঙ্গাধরপন্ত, 

রামচন্দ্র, নীলকঞ্ঠ, বাল প্রভূ চিটনীস, হিরোজী ফরজন্দ, স্থর্য্যাজী 

মালজরা, প্রভৃতি কন্মশচারীব্রকে আহ্বান করিয়া কহেন 

“আমরা যেরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছি তাহার ঘোর সঙ্কটকাল 

২৩ 



২৬৬ শ্িবাজীর জীবনচরিত। 
সপ 

সুপস্থিত। যাহাতে কোন বিপদ উপস্থিত না হয় সে জন্য আমি 
আমার জ্যেষ্ট পুত্রকে তুঙ্গাভদ্রার দক্ষিণ প্রদেশ এবং বাজারামকে 
উত্তর প্রদেশ/বিভাগ করিয়। দিলাম; কিন্তু সম্তাজী আমার. একথ। 

প্রতিপালন করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সে যেরূপ ক্রোধী, 
ইন্দ্রিয়পরায়ণ, আদুরদর্শী ও চঞ্চলচিন্ত তাহাতে যে রাজ্যমধ্যে 
ঘোরতর বিপ্রব আসিবে তাহাতে কিছুমাত্র মন্দেহ নাই । হিন্দু 

বিদ্বেষী আরাগ্রেব কখনই এ স্থযোগ পরিত্যাগ করিবে না; 

স্থৃতরাঁং তাহার আক্রমণ হইতে আমাদিগের এ রাজ্য বিপদ- 
বিহীন হইবে না । এই ঘোরতর ছর্দিনে এক +মাত্র আশা 

আছে যে, যদি আপনারা একমত"হইয়া সাধারণ বিপদ হইতে 

রাজ্য রক্ষা করেন, তাহ! হইলে শত শত সম্তাজী বা আরাঞ্জে 
কিছুই করিতে জমর্থ হইবে না,কিস্ত তাহা হওয়া সুকঠিন। সম্ভাজীর 
অত্যাচারে আপনাদিগের যধ্যে অনেককে প্রপীড়িত হইতে 

হইবে। সবস্তাজী অবশেষে যবন কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকত। পুর্ব্বৰ 
নিহত হইবে। ভ্তাগ্রানথর ও বিজাপুর, রায়গড় প্রভৃতি মোগল- 

গণের হস্তগত হইবে । রাজারাম প্রভৃতি বীরগণ অসীম 

বীরত প্রদর্শন করিয়৷ হস্তচ্যুত্ত রাজ্য পুনরায় উপার্জন করিবে”, 
শিবাজী এই সকল কথা কহছিলে সকলের চক্ষু দিয়া অবিরাম 

অশ্রধার। প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকলেই কাঠ পুত্তলিকার 
ন্যায় নিস্তব্ধ । এ সময় মোরোপন্ত ও হম্বীররাও সুদূর প্রদেশে 
ববনদলনে প্রবৃত্ত ; সুতরাং ত্রীহারা শিবাজীর অন্তিমকাঁলে অন্থু- 

পস্থিত। শিবাজী বিষ্লয়চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাজলে 

শান ও কুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া প্রাতঃকাল হইতে বিষ্ণুর সহঅ নাম 
ও জ্রীমত্বগবদগীতা৷ পাঠে অতিনিবিষ্টচিন্ত। ছয় সাত দিবসের 



ঃ ষোড়শ অধ্যায়। ২৬৭ 

উৎকট রোগ ভোগ করিয়াও তাহাঁর ইন্্িয়গণের, কোনরূপ 

'পিথিলতা সম্পাদিত হজ্জ নাই। বিস্বতির লেশ মাত্রও নাই। 

১৬০২ শকে রৌদ্র নাম সম্ধংসরের চৈত্র মাসের শুরু পক্ষের 
পূর্ণিমা তিথি রবিবার দিবসে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ভগবান 

পৃণ্যশ্লোক শিবাজী ষোগযুক্ত হইয়া পার্থিব শরীর পরিতাগ 
করেন। অদ্য ভারতের ঘোর দুর্দিন ? নানাপ্রকার অনৈসর্পণিক 

বিষয় প্রকটিভূভ হইয়। তাহার সুচনা করিতে লাগিল। পৃথিবী 
কম্পিত, গগনে ধূমকেতু উদ্দিত ও উক্কাপিণ্ড নিপতিত হইতে 

লাগিল । বাত্রিকালে ইন্দ্রধন ওদিশ্দাহ দৃষ্টিগোচর হইল। পৃথিবী 
অশিবরূপ ধারণে সকলের ভীতিপ্রদ হুইয়া উঠিল।* পতিপ্রাণ। 

পুতলাবাই মহাঁধাজের স্মুহিত সহমৃতা হইলেন অদ্য অকালে 

ভারত গৌরৰরবি অনন্তকাল সাগরে চিরকালের জগ্ত নিষ- 
জ্জিত হইল। 

_* সভাসদ এই সকল ঘন] উল্লেখ করিয়াছেন। 



সপ্তদশ অধ্যায় । 

নৈতিক ও গাহ্স্থ উভয় জীবন আদর্শ ভাবে অতিবাহিত 

করিয়াছেন, এরূপ মহাপুরুষের উদাহরণ মানবইতিহাদে 

নিতান্ত স্থলভ নহে। অপক্ষপাত ও অভিনিবেশ পুর্বক অধায়ণ 

করিলে প্রায় সকলেরইদোষ সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
পতিপ্রাণা যাসেফাইন-পরিত্যাগজনিত মহাবীর নেপোঁলীয়নকে 

যেরূপ ছরপনেয় কলঙ্কে পতিত হইতে, অথব! রুষ আক্রমণজনিত 

তাহাকে যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, আমাদের 

শিবাজী-জীবনে সেরূপ অভিনয় অভিনীত হয় নাই। লোকোত্তর 

প্রতিভাশালী মহাবীর আলকজেগুরের প্রতিভা পুর্ণচন্ত্র বাল্য- 

কালে চন্দ্রিকাকিরণ বিকীরণ করিয়! বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহ! 

যেরূপ মেঘাবৃত, নিস্তেজ এবং অবশেষে ঘোর অন্ধকাঁর সমাচ্ছিন্ন 

অমাবস্তায় পরিণত হইয়াছিল, শিবাজীতে তাহার সম্পূর্ণ বৈপ- 

'রীত্য প্রতিভাত হয়। শিবাজীর বুদ্ধিবৃত্তি বয়োবৃদ্ধি সহকারে 

মেঘনিমুক্ত কৌমুদীর ন্যায় বিমল আভা চতুদ্দিকে প্রসারিত 
করিয়া অন্ুপমেয় সৌন্দর্য ধারণ করে। জয়োল্লাসে উন্মত্ত বা 

ক্রোধে অধীর হইয়া শত্রকুল নির্পুল করিয়া সময় সমস্ন 

আলেকজেগ্ারাদি বীরগণ যেরূপ নির্দয়তা প্রকাশ করিয়! 

পাঁশব প্রবৃত্তির গ্রবলতী৷ প্রকটিত করিয়াছেন, শিবাজীর জীবনে 

সেরূপ ঘটনা আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নাই । শিবাজীর রণস্তলের 

ভৈরব মূর্তি এবং বজ হইতেও কঠোর হৃদয়, বিজয় প্রাপ্তির পরেই 



1 সগুদশ অধ্যায় । ২৬৯ 

শিট 

সৌম্য ও কুন্মব্ণেমলতা। ধারণ করিত। পরাজিত শক্রর প্রতি 

তাহার দেবোচিত ব্যবহারও অযাচিত করুণা বিতরণ, তাহার 

কালকুটকঞঠ শত্রগণও মুক্তকণ্ে কীর্তন করিতে কুষ্টিত হয় নাই। 

শিবাজীর গাহ্স্থ জীবন অত্যন্ত রমণীয় ও শিক্ষাপ্রদ। 

স্বাহার ন্যায় পিতৃপরাম়ণ পুত্র অতি অন্নই দৃষ্টিগোচর হয়। 

তিনি পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যাক্স বিবেচনা করিতেন । 

তাহার ভক্তি অসীম ও পরীক্ষিত। শাহাঁজী যতকালে বিজা- 

পুরে অবরুদ্ধ হন, সেই সঙ্কটাপন্ন পরীক্ষার সময় তাহার পিত- 
ভক্তি উত্তমরূপে পরীক্ষিত হয়। আবার যখন শাহাজী বিজা- 
পুর হইতে দূতন্রপে শিবাজীসমীপে আগমন করেন সে সময় 

তিনি পিতৃভক্তিকাধ্যতঃ প্রক্ৃতরূপে প্রদর্শন করিয়া প্রভূত 

প্রশংস। প্রাপ্ত হন। তিনি পিতার আজ্ঞাঙ্ছনারে স্বীয় স্বার্থ 

বলিদান করিয়াও বিজপুরের বাসনা পরিপুরণ করেন। 

শিবাজী বিপুল রাজোর অধীশ্বর হইলেও পিতার জীবিত কাল 

পর্ধযস্ত রাজোপাধি গ্রহণ বা মুদ্রা মুদ্রণ করেন নাই। ধাহার 

আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য কত রাজন্যবর্গ উতৎকণ 
পূর্বক অপেক্ষা করিতেন, ঘিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কত ব্যক্তিকে 

রাজা করিয়াছেন, তাহার রাঁজোপাধি-বিহীনতাঁই পরম ভূষণ- 

স্বরূপ। এরূপ পিতৃন'্মান প্রদর্শন সকলেরই শিক্ষণীয় । শাহাজী 
পুত্রের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেও বাল্যকাল হইত 

তিনি সংসারের পরম শাস্তি পিতৃন্সেহ হইতে বঞ্চিত হইলেও, 
শিবাজীর হৃদয় পিতার চরণকমল হইতে কখনও বিচ্যুত হয় 

নাই। শিবাজীর মাতৃভক্তি অনুপমেয়, তিনি মাতৃ আজ্ঞা 
ব্যতীত কোন কার্্যই করিতেন না। রাজ্য শাসন বিষয়ক কুট 



২৭০ শিবাজীর জীবন্চরিত ৷ 

প্রশ্ন হইতে অতি সামান্য বিষয় পর্য্যন্ত মাব নিকট নিবেদন 

করিয়া করিতেন। শিবাঁজী স্বয়ং উদাহরণ প্রদান করিয়া 

অপরকে সেই বিষম্ম অভ্যস্ত করাইতেন। তিনি মাদক প্রব্য 
সেবন ও পরন্ত্রী সংসর্গের পরম বিদ্বেষী ছিলেন । তাহার এ উদ্দা- 

হরণ কর্মচারী ও সৈন্যগণমধ্যে সম্পূর্ণরূপে অন্ুক্রামিত হইয়া 
ছিল। শিবাজী যদি এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শন না করিতেন 
তাহ! হইলে তাহাকে আরও অধিক পরিমাণে সম্ভাজীর" 
নিকট হইতে মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হইত । সন্তাজী মনের 

আবেগ বশতঃ দিলের খা] সমীপে গমন করিলেও তাহার হদয় 

পিতৃ ভক্তি বিহীন ছিল না। আঁবাঁর খন সেই পিতৃ ভক্তি 
প্রবল বেগে সম্ভাজীর হৃদয়ে প্রবাহিত হয় তখন তিনি অন্যত্র 

গমন ন। কিয় পিতৃচরণে নিপতিত হইয়া! সমস্ত দোষ স্বীকার 

করিয়া আত্মপ্রদান করেন। | 

তত্কালীন প্রথানুসারে শিবাজী বহু বিবাহ করিয়াছিলেন । 

শিবাঁজী বলিতেন “পরম্পর শক্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে সে স্থানে 

বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা তাহ! দূরীভূত করিবে ।” এই নীতির বশবর্তী 
হইয়া তিনি বহু বিবাহ করিয়াছেন এ অন্ুমান নিতান্ত দূষণীক্ 
নহে। তাহার প্রথমা স্ত্রী নিঘলকর দছুহিতা। সম্তাজী মাত! 

সইবাই, দ্বিতীয্ষা রাঁজারাম-গর্ভধারিণী শিরক্যাকন্যা সোয়বা 
বাই, তৃতীয়! পুতলাবাই, চতুর্থার নাম বিস্থৃতি-সাগরে নিমজ্জিত । 

ইনি পরিবার বর্গকে বন্ত্রালস্কার ও হৃদয় প্রদান করিয়। প্রসন্ন 
করিতেন। হৃদয় প্রদান করিতেন বটে, কিন্ত হৃদয়ের কর্তৃত্ত 

প্রদান করিতেন না, ইহাই তাহাঁর বিশেষত্ব । সম্ভাজীর ছুরাচার 

জন্য শিবাঁজী তাহার উপর অত্যন্ত বির্ক্ত হইলে, রাক্তারাম- 
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মাতা সোয়রাবাই বাজারামকে সিংহাসনাধিকাঁরী করিতে 

প্রয়াস পান, কিন্ত পুত্রবৎসল শিবাজী যথার্থ পথ হইতে পঁরি- 
ভ্রষ্ট হন নাই । 

শিবাজীর ভ্রাতৃন্নেহও প্রগাঢ় । ব্যাঙ্কোজী সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া সন্গ্যাসী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে ততকালে শিবাজী 
যে পত্র খানি প্রেন্ণ করেন তাহাতে তাহার অসীম ভ্রাতৃ- 

স্নেহ নিদর্শিত হয়। সন্তাজী প্রভৃতির সহিত শিবাঁজীর সঙ্গেহ 

ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য ॥ 

কর্মচারীগণের প্রতি শিবাজী অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যবহার 

করিতেন। অত্যন্ত গুরুতরাপরাধ না হইলে তিনি কাহারও 

জীবিকোচ্ছেদ কুরিতেন না, এতন্ববিষম্বরক একটি সুন্দর ঘাঃনা 

চিটনীস বর্ণনা করিয়াছেন। এক সময় শিবাঁজী বালাজী 
আবাজীকে এক খানি প্রয়োজনীয় পত্র লিখিতে আদেশ করেন। 
তাহ! লিখিত হইয়াছে কি না শিবাজী জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যু- 

স্তরে আবাজী লিখিত না হইলেও কহেন “ই1 লিখিত হইয়শছে।” 

' শিবাজী তাহ পড়িয়া শুনাইবার জন্য আজ্ঞা করিলে, আবাজী 

অন্য এক খণ্ড কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন । অধ্যয়ণাব- 

সানে শিবাঁজী আবাজীর ল্িপিচাতুধ্যের ভাবগান্তী্য বিষয়ক 
অশেষবিধ প্রশংসা করেন। আবাজী প্রশংসাকাদ্ শ্রবণ করিয়া 

ঈষৎ হাস্য করেন। শিবাজীর তীক্ষ দৃষ্টি তাহাতে পতিত হইবা 

মাত্র হৃদয় ভেদ করিয়। অন্তস্তলে উপনীত হইয়। জিজ্ঞাসা করি- 
লেন “তুমি হাসিলে কেন ?” এই প্রশ্ন শুনিয়ী সত্য কথা গোপন 

করিলে অধিকতর দণ্ডিত হইবেন বিবেচন। করিয়।৷ আবাজী' 

ভীত হইয়! কহিলেন “ কাগজ এ পব্যস্ত লিখিত না হওয়াতে 
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এই শুন্য পত্র পাঠ করিয়াছি, এক্ষণে প্রস্তুত 'করিব । আমার 

এই অক্ষমনীয় অপরাধ প্রভূই ক্ষমা করিতে এক মাত্র সমর্থ” 

এই বলিয়া করষোড়ে অভিবাদন করেন। "পত্র লিখ নাই 

ধলিয়া হাসিলে, আচ্ছ। এরূপ পুনরায় লিখিতে পারিবে ?”, 

আবাজী আজ্ঞা হ। বলিয়া লিখিতে আরন্ত করিলেন । শিবাজী 

ইহা! স্ুললিত এবং ভাবপরিপুর্ণ হইয়াছে' শ্রবণ করিয়। অত্যন্ত 
প্রসন্নত। পূর্বক বহু মুল্যের পরিচ্ছদ ও মুক্তার মালা আদি নানা- 

প্রকার দ্রব্য তাহাকে পুরফ্ষার প্রদান করেন। 

শিবাজী অসাধারণ যুক্তহস্ত ছিলেন । তাহার দানশীলতা 

স্বজাঁতীয়, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব বা কর্ম্মচারীগণমধ্যেই সীমা বন্ধ 

ছিল এরূপ নহে । তিনি জাতিভেদ ন। করিয়া গুণবান ব্যক্তিকে 

অত্যন্ত সমাদর করিতেন। উপধুক্ত স্থানে তাহার দান অপরি- 

মিত ছিল। শক্র বন্দীভাবে আনীত হইলে তাঁহারা শিবাজীর 

বিনত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত । বিদায় গ্রহণ কালে প্র 
মর্যযাদান্ুনারে সকলেই সম্মানিত হইতেন । 

শিবাজী গুণীগণের গুণ গৌরবের সময় অমিতব্যয়ী ছিলেন; 

কিন্তু অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে অতীব মিতব্যয়ী ছিলেন । তিনি 

স্বয়ং এক কপর্দক বুথা ব্যয় করিতেন না। কি শাসন বিভাগ, 

কি সংগ্রাম বিভাগ সকল বিভীগেই তাহার অপাঁধারণ মিত- 

ব্যয়িতা পরিলক্ষিত হইর্ত। অতি ক্ষুপ্রতম বিষয়ও ইহার দৃষ্টির 
বহিভূতি হইতে পারিত না। তিনি ভোজন ও পরিচ্ছদে 
সম্পূর্ণ আড়ম্বরবিহীন ছিলেন। যে সময় যুদ্ধযাত্রায় গমন 

করিতেন তখন শিবাজীকে এক জন সামান্য কর্মচারী 

হুছতে প্রভেদ করা নিতান্ত সহজ হইত না। তাহার পরিচ্ছদ 
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বিষয়ক সরলতা ও স্বল্প ব্যয়তা সৈনিকগণ মধ্যে বিশেষরপে 
অনুকৃত হইয়াছিল। তিনি মিতাচার ও মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়। 

বিলাসপরায়ণ ও অমিতবায়ী ঘবনগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ 

হুইয়াছিলেন। শিবাঁজী অমিতব্যয়ীকে অত্যন্ত ঘ্বণা করিতেন । 

তিনি গোপনে প্রতেমুক কন্মচারীর আয় ব্যয়ের বিশেষরূপে তন্ত্ 

' লইতেন. এবং অপব্যর়ী খণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি কর্ম হইতে 

অপসারিত করিতেন । শিবাজী-ভীতি সকলকে মিতাচারা ও 

মিতবায়ী করিয়া তুলিয়াছিল | 
শিবাঁজী ধর্মবিষয়ে যেরূপ অভীব উদারতা প্রদশন করিয়া 

ছেন তাঁহী সকল কালে রাজন্যবরগের বিশেষ শিক্ষনীয় । বে 

সমর ছুর্বত্ত ধরশাধবভী *স্বার্থপরায়ণ আরাগেব ক্ষুধার্ত শোণিত- 

লোলুপ ভীষণ ব্যাঘ্রের ম্যায় ধনবান দরিপ্র ভেদ না করিয়া হিন্দু 
মাত্রেরই নিকট হইতে করগ্রহণে দৃঢ় বত হইয়াছিলেন, ষে সময় 

দিপ্রিজেতা তৈমুরকুলকলক্ক জারঞ্জেব, বাবর ও হুমামুন-উপা- 

জ্জিত, দেবচরিত্র আকবর-সন্ঘদ্ধিত জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান 

সংরক্ষিত পরম এ্শধ্যশালী মোগলসাআ্রাজা পণ করিয়া হিন্দুগণের 

উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইক্জাছিলেন, সে সমম্ন মহাঁভাগ বন্দনীয়- 

চরিত্র শিবাজী আপন রাজ্যের মুসলমান প্রজার উপর সমদর্শন 

করিয়া এবং যবনদিগের মসজীদ, পীরস্থান প্রভৃতির কাধ্য 

স্ুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য রাঁজকোঁষ হইতে বৃত্তি. বিধি- 

বদ্ধ করিয়া অদীম ন্যাঁয়পরায়ণতা! প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রজা 

যেকোন জাতি হউক না কেন, সকলেই পুত্রনির্বিশেষে প্রতি" 

পালিত হইত । ধর্ম কা বর্ণগত প্রভেদ তাহার সমদর্শীচক্ষে 

দর্শিত হইত না। মোরোপন্ত হুশ্বীর রাও প্রভৃতি হিন্দু বীর” 
ঙঁ 
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করিয়া দিক সকল বিকম্পিত করিতেন, সেইরূপ দরিয়া খাঁ) 
ইব্রাহিম খা প্রভৃতি মুসলমানগণ হিন্দুবিজয়-বৈজয়স্তী ভারত- 
সমুদ্রবক্ষে উডভীয়মান করিয়া ইংরাজ, পটু গীজ, ফ্রেঞ্চ, ডেম্স ও 

মোগলগণের বিজাতীয় বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিলেন । 

ইহা.অপেক্ষা সমদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতাক় প্রকৃষ্ট উদাহরণ কি 
হুইতে পারে % 

শিবাঁজী শক্রপক্ষের নিকট মহাঁপ্রাণ নেপোলিয়নের ন্যায় 

বিধিবহ্ভূ্তি রাঁজদ্রোহী, বাঁজ্যাপহারী দস্ধ্য, এবং প্রাণী- 

জগতের ভীতিবহ এক ভয়ঙ্কর জীব বলিয়া! বর্মিত হুইয়াছেন। 

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে একটু অভিনিবেশ' পৃর্বক বিচার করিলে 
এ সকল কথা যে সম্পূর্ণ ঈর্ষা প্রণোদিত তাহা আর বুঝিতৈ 

কিছুমার বিলম্ব থাকে না । ঘিনি জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য 

হ্বীয় প্রাণ উতসর্গ করিয়া অস্ত্র ধরিণ করিয়াছিলেন, ধিনি 
বৈদেশিক অত্যাচারপ্রপীড়িত স্বদেশের অধীনতাপাশ বিমোচন 

করিয়া তাহার গলদেশে স্বাধীনতী-হাঁর পরাইবাঁর জন্য বদ্ধ- 
পরিকর হন, সেই দেবচরিত্র অন্ুদিন স্মরণীয় মহাপুরুষ যদি 

ধাজপ্রোহী বিশেষণে অভিহিত হন, তাহা হইলে ধাহারা মানব- 
জাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য বদ্ধপরিকর, শত শত বাধা 

অতিক্রমণ করিতেও অপরাজ্মুখ. বিজিতগণের উপর পাশব- 

ঘল প্রয়োগে অসঙ্কুচিতচিত্ত, ধাহারা পদদলিত প্রজার সুখ- 

স্বচ্ছন্দতার জন্য অকর্ুতমনোধোগ, সেই সকল পুরুষপ্রবরেবা 

তাহা হইলে কোন বিশেষণে অভিহিত হইবেন ? একবার্র 
পরাজিত হইয়াছে এই ঘোরতর অপরাধ জন্য যদি তাহা দিগের 
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স্বাধীনতা -প্রাপ্তি-আশা পাপজনক হয়, যদি পরাঁধীনতারূপ নরধ- 

ভোগ-অবস্থা পৃণ্জনক বলিয়। কথিত হয়, তাহা হইলে সংসার 
মধ্যে পাপপুণ্য নির্বাচন করা নিতান্ত সুকঠিন হইয়া উঠে। 
মনুষ্য-স্বত্বাপহারী প্রবঞ্চকদিগের মায়াজাল যত দিন পর্যন্ত 

না ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে তত দিন পধ্যস্ত এ সংসারে শাস্তি 
" কোথায়? | 

শিবাজী কোমল ব্যবহার ও মধুর সন্তাষণের জন্য স্থপ্রসিদ্ধ 
ছিলেন। তাহার হৃদয়স্পর্শী সুমধুর *সম্তাষণ পরম শক্রকেও মিত্র 

রূপে পরিণত করিত । মহারাজা জক্সসিংহ এবং দিলীর প্রধান 

প্রধান সন্ত্রান্তবগ/ তাহার বাক্যে মুগ্ধ হইয় দৃঢ় মিত্রে পরিণত 
_ হুইয়াছিলেন। শিবাজীর বাক্যে এরূপ মোহিনী শক্তি ছিল 

যে তাহা শ্রোতৃবগকে উত্তেজিত করিয়া নিরস্ত থাকিত এরূপ 

নহে কিন্ত তাহ? ক্রিয়া-শক্তির উপর সর্ধমতোমুগী ক্ষমত। বিস্তার 
করিয়া সকলকে একপ্রাণে সম্মিলিত করিয়া কাধ্য করাইত। 
এই শক্তিবলে তিনি সকলকে দেশের বিপদে বিপন্ন, অপমানে 

অপমানিত এবং সুথে সুখী হইতে শিখাইয়াছিলেন। এই 

লোকোত্তর শক্তি কখন তুবৃ্ভ দস্থ্যগণ মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না, 

ইহা সাআরাজ্যসংস্থাপক লক্ষ লক্ষ লোকের নেতার মধ্যেই পরি- 

লক্ষিত হইয়া থাকে। 

লিবাজীর আস্মসংঘম-ক্ষমতাঁও অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল । লোঁম- 
হর্ষণ যুদ্ধের মধ্যস্থলে অথবা যমকিস্কর স্বরূপ আফজল খাঁর 

সহিন্ত সাক্ষাৎ করিবার সময় কিস্বা শত্রগণপরিবেষ্টিত দিনীতে 

বন্দীভাবে অবস্থাকালীন ইনি আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিপাছেন। ইহা সেনাপতি এবং রাজনীতিতভ্তজ্ঞ পণ্ডিত" 
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গণের অত্যন্ত আবশ্যকীয় গুণ-__ইহা ব্যতীত সেনাপতির 
সেনাপতিত্বই বৃথা । 

শিবাজীর রণনিপুণতার বিষয়ে, তাহার প্রবল প্রতিছন্দী 

আরাঞ্জেব তাহার মৃত্যু কথা শ্রবণানন্তর আহ্লাদে অধীর হইয়া 

কহিয়া ছিলেন “শিবাজী একজন অপাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। 

আনি ভারতের প্রাচীন রাজ্য বিধবংসে প্রবৃত্ত থাকিলেও তিনি * 

অদ্ভুত শক্তিবলে আমার সম্মুখে একটি নবীন রাজ্য সংস্থাপন 

করিয়াছেন। আমার সর্বোপকরণসম্পন্ন সৈন্যগণ ঘোরতর 

বিক্রমে উনবিংশতি বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিলেও তিনি 

তাহার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিয়া অসাধারণ রণপািত্যের পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন ।” সম্রাটের প্রত্যে্* কথাই সত্যপরিপূর্ণ। 

শিবাজীর আর একজন সমকালীন গ্রন্থকার তাহার জীবন 

সমালোচনায় কহিয়াছেন “শিবাজী অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। 

তাহার রাজ্যশাসন শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি ধান্দিক ও গুণ- 

বান ব্যক্তির পরম মিত্র ছিলেন | তিনি বিজ্ঞতার সহিত কার্ধ্য 

নিদ্ধারণ এবং দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করিতেন। কোন কাধ 

করিতে হইলে বহু ব্যক্তির সহিত বধিচার করিয়া পরে স্বার 

অভিপ্রায়ান্সারে তাহ! নিম্পন্ন করিতেন । কন্মের পুর্বে কেহই 

তাহার হৃদগত ভাব অবগত হইতে পারিত না, ফল দেখিয়! 

অনুমান করিতে হইত বিশেষ লক্ষ্য করিয়] শিবাজীর ক্রিয়। 
কলাপ অধ্যয়ন করিলে এ সকল বিষয়ের যথার্থতা উপলব্ধি হয়। 

শিবাজীর সৈন্যসংগঠন ক্ষমত। প্রচুর পরিমাণে ছিল । তিনি 
মহারাস্টীয়্গণের হৃদয়ে জাতীয় ভাব উদ্ধদ্ধ করিয়া সকলকে 

একপ্রীণে সঙ্গিলিত করেন। তাহার মৃত্যুকালে তাহার 
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সৈনানং খ্যা নানকল্সে দেড়লক্ষ ছিল, তন্মধো ১০৫৮০* পদাতিক 

এবং ৪৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এই সকল দৈন্য পরি- 

চালনা করিবার উপঘুক্ত পরিমাণে সেনানায়ক প্রান্তত করিরা- 

ছিলেন। শিবাঁজী স্বীর বুদ্ধিবলে মুদ্ধশান্ত্রানভিজ্ঞ শান্ত প্রকৃতির 

বাক্তিগণকে যুদ্ধ ও রাজ্চুশাসন বিদ্যায় এরূপ পারগ করিয়াছিলেন 

দৰ্, তাহ] স্মরণ করিলে বিল্মপাপন্ন হইতে হয় ।*  এতন্াতীত 

প্রাপ্ুবয়স্ক পুরুষ মাত্রেই সৈন্যের কাধ্য করিতেন । 

শিবাজী যেবধপ অসাধারণ আম্মসংঘমী সেইরূপ পরিশ্রনীও 

ছিলেন । সাধারণতঃ তিনি চার পীচ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়। সম- 

ভাবে কাধ্য করিতেন। কখন কখন বৃদ্ধযাত্রার সময় সমস্ত দিবা 

৬ নিষ্োক্ত কর্মচারীগণ, রাজ্য, শাসন বিষয়ে বিশেৰ দক্ষত। 

লাভ করেন £-_- 

নাগোজী বলাল, গণেশ শিবদেব, চল্দোহিরদেব, নেভাজীশিল্োে, রালাজী 

ভান্গর, বয়াজী গড়দরে বালাজী নীলকঞ, ঠিরোজী শেলচকে, ভ্রিন্বক বিট্ঠল* 
ঘহিরজী বডগরে, চন্দোনারায়ণ, খেমনী, খঞ্চোজী আটোলে, রাঘোবলাল, 

ঘলবগ্তবাও দেবকান্তে, বছচিরঙ্গী ঘোরূপড়ে, মালোজী খোরাত, ব্ালাঞ্ছী 

ধহিরবঃ দেবাগা ঘড়ে, গণেশ তুকদেব, কেরোজী পবার, উচালে, নরমোঞা 

শিতোলে। ইত্যাদি 

অশ্বারোহী সেন।নারকগণ। 

হম্বীরারাও সরনৌবত, সন্তাঙী ঘোরপড়ে, মানাজী মোরে, ষেপসাজশ 
কাটকর, সন্তাজী জগতাপ, নিবাজী পাঁটোলে, জেতোজী কাটকর, পরসোজাী, 

খনাজী জাধব, শামাখান, রাঘোজী শিরকে, হরজী নিম্বালকর, ভবানরাও, 

আনন্দরাও হশম হাজারী তেলঙ্ররাও, রূপাজী ভোনপলে ব্যঙ্কটরাও খাণ্ড- 

কর, খণ্চোঞজগী জগনাপ, উন্দাঙজী পবার, রামজী কাকড়ে। কুষ্তাজী যাড়গে, 
সাবাজী নোহিতহ এতদ্যতীত বছুসংখ্যক কন্মচারী ছিলেন। 

পদাতিক সৈন্যের প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ। 

যেসজীক্াক্গ, সুবাজী মালজরে, গণোজী দরেকর, মুগ্ব'জী বেনমনা, 
মালসাবন্ত,ব:ঠাঞী লাড়, ইন্দোস্সী গাবড়, জাব্জী ম্হানলাগ। নাগোজা 
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থোট টিকোপরি অতিবাহিত ফরিক্াও ক্লান্তি অনুভব বিনতে 

না। তিনি কহিতেন মনুষ্যের যত শক্র আছে তন্মধ্যে অলস- 

তাই সব্বপ্রধান শক্র। বর্ষার চার মাস গৃহে অবস্থান করিয়া 

ব্রাজ্যশাসন বিষয়ক নিয়ম সকল প্রণরূন, ছুর্গ ও প্রধান প্রধান 

নগর সকল পরিদশশন এবং কর্মচারী নিয়োগ ও তীাহাদিগের 

কাধ্য পরীক্ষা করিতেন। এ সময় তিনি অতি প্রত্যুষে শবা। * 

হইতে গাত্রোথখান করিতেন । শয্যা হইতে উঠিবার সময় 

গাক়্ক সকল সুমধুর কণ্ঠে ও শ্রুতিমধুর বীণানাদে জগদী- 
শ্বরের অনন্ত মহিমা ঘোবণা করিয়া শিবাজীকে প্রবোধিত- 

করিতেন । শিবাজী প্রবোধিত হইয়া শৌচাদি কাশ্য সমাপন 

পূর্বক গাভী সেবা করিয়া গোদাবরী প্রতৃতি পবিত্র নদীর পৃত 
সলিলে স্নান করিয়! চার ঘটিকার মধ্যে পুজা, পুরাণাদি শ্রবণ ও 

বক্সার্দি পরিধান কাধ্য সাঙ্গ করিতেন । পরে এক ঘটিক। ব্যায়াম 

ও লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করিয়া সভাগৃহে গমন করিতেন এবং সভা- 
গৃহে সমাগত নূতন ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য আলাপ ও 

কন্মচারীগণের নিকট সংবাদ গ্রহণ ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় 

পধ্যালোচন!। করিতেন। এইরূপে দ্বাদশ ঘটিক। পর্যন্ত রাজকাধ্য 

করিয়া! ভোজন্র জন্য গমন করিতেন। অগ্রে ত্রাঙ্গণগণকে 

ভোজন করিতে বসাইয়! পরে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং পংক্তি- 

ভোজনযোগ্য ব্যক্তির সহিত উপবেশন করিয়া ভোজন করিতে 

বমিতেন । এখানে আর এখন সেব্য-সেবক বা ধ্নী নিধন ও ভাব 

প্রহল দূ, পিলাজী গেখলে, মুধোজী সোনদেব, কৃষ্ণা সী ভাম্কর, কলধোড়ে। 

তান সাবন্ত মাবলে, মহাদজী ফরজন্দ, যেলজী দৃরেকরু; বালাজীরাও দরেকর 

সোনদলবে, চাঙ্গোজীকড়, কোগুলকর, ডভবলেকর, তান সাবস্ত ভেনলে॥ 

ভত্যাদি 



সপ্তদশ অধায়। ইত 
এষ্পি- ৯ পিল এিশীশীশীশীশীী শী শীশিশিটটীশিশীশিটী 

লাই। সামাজিক প্রথানুষাফী সকলেই স্বস্ম মধ্যাদ। প্রীপ্র"। 

ভোজ্য সামগ্রীর কোনরূপ পাথক্য অনুষ্ঠিত হইত ন।। সকলকে 

পধ্যাপ্ত আহার পরিবেশিত হইত | শিবাজী বিশেষ কোন ঘটন। 

উপলক্ষ বাতীত মাংসাহাঁর করিতেন না । নিরামিষ ভোজনই 

ভাহাদিগণের দৈনিক আহার এবং দুদ্ধস্থলে খিচুড়ী তাহাদিগের 

"প্রধান ভোজ্য ছিল। ভোঁজনান্তে তাম্ুল চর্বণ পুর্বক পুনরায় 

সভাগহে গমন করিয়া ঘে সকল পত্র আসিয়াছে তাহ শ্রবণ ও 

প্রহান্তর প্রদান এবং আন্ব ব্য হিসাব দশন করিয়া অন্তঃপ্ুরে 
গমন করিতেন । তথায় মাতার নিকট কথোপকথন এবং গু, 

কুত্য ব্যবস্থা করিয়া অপবাহ্ধে অশ্বারোহণে দ্রষ্টব্য স্কান পরি- 

দশন ও পরিল্রমণ করিয়া স্বারং কালে গৃছে প্রত্যাগমন ও সভ। 
গ্রহে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিয়! ছুই ঘটিকা জপ, পুরাণ 

বা দাস-বোধ শ্রবণ করিয়া সকলে মিলিত হইয়া! তোঁজন পুর্বক 
পুনরার সভাগ্রহে গমন করিতেন এবং শাসন বিষয়ক প্রশ্সের 

নমাধান, করিয়া মন্ত্রীগণকে গুপু উপদেশ দিয়া চরমুখে গুপ্ত সংবাদ 

শবণ করিরা এবং পণ্য দ্রব্যের মুল্য অবগত হইয়া প্রায় রা 
বার্টার সময় অন্তঃপুরে গমন করিতেন । যখন শিবাজী গৃহে 

অবস্তান করিতেন তখন এই নিয়মান্ুসারে কাধ্য করিতেন। 

বিশেৰ আমোদ প্রমোদ করিতে হইলে ভূষণের কবিতা বা 
পগ্ডিতগণের শান্ীর কণা শ্রবণ করিয়া সময়ান্তিবাহিত করি- 

তেন। অসংসংসর্গ ও অসদালাপের উপর শিবাজী বিজাতীয় 

ঘ্ণা প্রকাশ করিতেন। শিবাজী রাজকার্ষ্যে নিমগ্ন থাকিলে 

বিপানগণের সমাদর ব। মহারাই্ীর় ভাষার উন্নতিকলে শিথিল- 

মনা ছিলেন না। তাহার সমকালীন কবিগণের মধ্যে রাম 
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দস স্বামী, তুকারাম এবং বামন পঞ্ডিতই প্রধান। প্রথমোক্ 

ব্যক্তি শিবাজীর গুরু । ইনি “ দাসবোঁধ”ঃ নামক এক খানি 

অত্যুন্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া মহারাস্্রার সাঁহিতা পরিপুষ্ট করিয়া 
ছেন। তিনি ভাক্ত-হ্ত্রে সকলকে একত্র গ্রথিত করিয়া গো 

ব্রাঙ্গণ রক্ষার নিমিন্ত সকলকে প্রোত্সাহিত এব কর্তবা কন্৷ 

সম্পাদন করিলেই দেবতা সকল প্রসন্ন হন এই ৰূপ উপদেশ প্রান» 

করিয়া সকলকে কর্তব্য কম্ম পরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

তুকারাম পুপার নয় ক্রোশ দূরে দেহ নামক গ্রামে 

১৬০৪ খুঃ জন্ম গ্রহণ এবং ১৬৪৯ খুঃ ফান্ধণ ক্ুক্দাদশী তিথিতে 

মানবলীলা সম্বরণ করেন । তিনি মারহাটু] কুলে জন্মগ্রহণ করেন 

ইহার পিতা দেহ গ্রামে বণকবুন্রি দ্বারা জাবিক! উপাজ্জন 

করিতেন । তুকাঁরাম বাল্য কাল হইতে অত্যন্ত চিন্তাশাল 
এবং ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। ধৌবনের প্রারস্তেই ইনি বিবাহিত 
হইয়াছিলেন। ইহার স্ত্রীর নাম জীজাবাই; ইনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত 
মুখর) ছিলেন। স্ত্রীর কর্কশ ব্যবহারে তুকারাঁম অতান্ত ক্ষিনু 

হইন্] সন্গ্যাসী হন এবং কথা রচনা করিতে আরন্ত করেন। তিনি 

যাহা রচনা করিতেন সেই সকল রচিত কবিতা শ্রোতুবর্গের 

সম্মথে ব্যাখ্যা করিতেন । ইনিই মহারাস্বীয়দিগের মধ্যে এরূপ 
ভাবে কীর্তন প্রথ। সর্ব প্রথম প্রবর্তিত করেন। তুকারামের 

কবিতা নির্ভিকতা, প্রেম-পরিপুর্ণতা, প্রত্যেক বিষয়ের অন্ত দৃষ্টি- 

পূর্ণতা এবং হৃদর়গ্রাহিতাঁর জন্য প্রসিদ্ধ তুকারামের কীন্তন 
তৎকাঁলে মহারাষ্্বীর সমাজের উপর প্রভৃত প্রভূতা প্রসারিত 

করিয়াছিল। শিবাজী ইহার কথায় এত দূর অনুরক্ত হইয়- 
ছিলেন যে অনেক সময় তিনি যবনগণের হস্তে পত্তিত হইব|ক 
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সম্ভাবনা থাকিলেও সিংহগড় হইতে কীত্তন আবণ করিশ্বার 

জন্য পুণা গমন করিতেন। এক সময় রাত্রিকালে শিবাজী 

কথা শ্রবণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। বন সেনাপতি ইহ! 

অবগত হইয়। শিবাঁজীকে ধুত করিবার জন্ঠ কতক গুলি অশ্বা 

রোহী প্রেরণ করেন, শিবাজা কথা-প্রাঙ্গন পরিত্যাগ না করিয়া 

অবিকম্পিত ভাবে কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অপর এক জন 

বাক্তি শিবাজীর পরিচ্ছদ পরিধান এবং অশ্বারোহুণ' করিয়া ববন 

সৈনাগণের সনম দিয়া বেগে গমন কপ্সিলেন। শিবাঁজী গমন, 

করিতেছেন বিবেচনা করিয়া শকুগণ পশ্চাৎৎ অন্কুধাবন করিল । 

এ দিকে শিবাজী সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ঘথা সময়ে নিব্িদ্সে 

সিংভগড়ে উপপ্তিত হঁন। এক সময়ে শিবাজী তুকারামকে 

নানা প্রকার বনমুলা দ্রব্য প্রেরণ করেন কিস্থ বিষয়তাগী 

তুক্কারাম তাহা গ্রহণ না করিয়। পুনরায় শিবাজার নিকট উহ! 

প্রেরণ করেন। 

বামন পণ্ডিত মহারাস্্রীয়দিগের এক জন প্রধান কবি। ইনি 

কাশীতে সংস্কত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষদ্ধপে বুৎপন্তি লাভ করেন 

এবং সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পরে 

রামদাস স্বামীর উপদেশরমে মাঁতভাঁধার উন্নতি বিধানে 

মনোনিবেশ করেন। ইনি ভগবদশীতার ছুই খানি টাকা 

ভাগবতের স্তীনে স্তানে অতি সুন্দর ব্যাথা এবং শ্ীরুষ্ের 

লীলা বিষরক কতক গুলি পুস্তক রচনা করেন। উহার 

পুস্তক ভক্তজনগণ কর্ভডক অতি সমাঁদরে পঠিত হইয়া থাকে । 
ইহার ভাষা সংস্কত শব্দ বল ও ভাবপুর্ণ, গভীর রস-ভরিত, 

শ্রুতি-স্ুথকর, পৌটঢ় ও শব্দীলঙ্কার যুক্ত। ইহার কবিতা যমক- 
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বন্ু'দ বলিয়া রামদাস স্বামী ইহাকে ঘমকাবামন বলির। আহ্বান 

করিতেন। দেতারার সমীপবন্তী কোরে গাঁও কুমটে নামক: 

স্তানে ইহার জন্ম হয়। ইহার আীর নাস গিরিবাই । ১৫৯৫ 

শকে বৈশাখ শুক ষঠী তিখিতে উহার মৃতা হয়। শিবাজী 
ইহাকে অত্যন্ত সম্সাননা এবং ধনাদি দির! প্রজা করিতেন । 

উত্তর ভারতবর্ষ হইতে কান্যবু্জ-ব্রা্মণ বংশোদ্ুব ভূঘপ 
নামক এক জন প্রসিদদ কবি শিবাজীর সশ্ভাতে আগমন করেন। 

উনি এক জন প্ররূত স্বদেশানুরাগী, ভারতের শোঁচনীয়া বস্তা 

পরিচিন্তনশীল এবং যবনগণের বিদ্েষ্টা ছিলেন । ইনি এক সমর 

আরাঙগ্গজেবের দরবারে প্রাচীন হিন্দ নরপতিদিগের বীর 

বর্ন করেন এই অপরাধে ভূষণ সম্বাঁটের নিকট নিগৃহীত 

হন। ভূষণ এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য হিন্দ 

নরপতিগণকে প্রোখ্সাহিত করণ বাসনায় কএক জন 
রাজার নিকট গমন করেন কিন্তু তাহাদিগকে আন্ম-রক্ষণে 
অসমর্থ দেখিয়া শিবাজীসমীপে আগমন করেন। শিবাজা 
উশ্কে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। কবিবর ভূষণ বীর- 
রন বর্নে অসাধারণ নিপুণ ছিলেন । উহার কবিতা বীররস 
পরিপূরিত, অন্ধ প্রাসবুক্ত ও ওজন্বিনী ভাষার লিখিত। উত্তর 

ভারতবর্ষে এখনও কবিগণ কর্ভুক ইহার কবিতা অতি সমাদরে 
পঠিত হইয়া থাকে । এরূপ কিন্বদন্তি এক সময় শিবাজী ইহার 
কবিতান্ন এন্সপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন ষে প্রত্যেক কবিতার সহজ 

সহম্র মুদ্রা পারিতোধিক এবং অবশেষে শরীরস্থ ভূষণ পর্যন্তও 
প্রদান কররিয়াছলেন। শিবাজী অজ্ঞানদাস প্রসৃতি পবাঁড়াকার- 

গণকে অনেক সমন্ন বহুমূল্য অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, হস্তী, অশ্ব প্রস্থতি 
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ওদান করিয়। সম্মানিত করিতেন। পবাড়া সকল যোদ্ধাগের 

কীর্তিকলাঁপ পরিপুরিত। যুদ্ধকালীন এই সকল গীতি গীত 

হইয়া যোদ্ধাগণকে রণমদোন্ত্ত করিয়া তুলিত। বস্তমান 

কালে ইহ1 উচ্চ শ্রেণীর মহা রাস্্বীয়গণের মুখে আর বড় শুনিতে 

পাওয়া যায় না। নিক্ণ শ্রেণীর পুরুষগণের ইহা অত্যন্ত প্রীতি- 

প্রদ গীতি ঃ তাহারা কএক জন একদ্রিত হইলেই প্রায় পৰড়া 

সকল গান করিয়। থাকে । ইহ। শ্রবণ করিলে যুদ্ধ স্থলের ভৈরব 

মুন্তী, যোদ্ধগণের অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ হৃদয়পটে সমদিত করিয়া 
কাপুরুষ হৃদয়েও বীররসের আবিভাব করিয়া থাকে । 

শিবাঁজীর দ্ূরদশিতা অসামান্য । কোন বিষয়ই তাহার 

লক্ষ্যের বহিভূত সইতে পাইত না। তিনি ভারতভূমি ও 

ভারতবাসীর যথার্থ তত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে 
পারিম্বীছিলেন যে ভারতবর্ষ বিদেশীয় স:সর্গে যত দূর কেন 

“রিদ্র হউক না, এই দরিদ্রতা দূর করিতে এক বৎসরের অতি- 
।প্রন্ত সময় আবশ্যক হয় নাঁ। ভারতবধ কৃষিপ্রধান দেশ। 

ভুমিই ইহার মূল ধন, এধন শক্রগণ লুগন বা বিধ্বংস করিতে 

অসমর্থ। যে বিদেশীর হস্তে ভারত একবার পতিত হইয়াছে 

তিনি ততকালে পৃথিবীমধ্যে সব্বপ্রধান ক্ষমতাশালী বলিয়া 

অভিহিত হুইয়াছেন। আবার যখন ইহা! হস্তচ্যুত হইয়া 

গিয়াছে তখনই তিনি শ্রীন্রষ্ট, লক্ষ্য-বহিভূতি ও অস্তিত্ব- 

বিলুপ্ধ হইয়া নগণ্য সংখ্যা বদ্ধিত করিয়াছেন। শিবাজী 
বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ধীরেরা অত্যান্ত 

সহনশীল জাতি; সহজে অত্যাচার প্রতিবিধান করিতে প্রবুন্ত 
হয় না, কিন্তু যখন. একবার “শন্ত্রং দ্বিজাতিভি গ্রাহ্যম্ ” বলিয়া 
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২৮৪ শিবাজীর জীবনচবিত । 

বঁ্ষিণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুর সকলে মিলিত হ্ইয়া নক্ষ ত্রবেছেগে, 

কর্তব্য করণে প্রবুস্ত হন, ভখন পৃথিবীমধ্যে এরূপ কোন জাতি 
নাই যে তীহাদিগের গতি রোৌধ করিতে সমর্থ হয়। শিবাজী 
আর্মাগণকে ধবনগণ অপেক্ষা বুদ্দিমান, সাহসী ও যুদ্ধশ্রিয় বলিয়া! 

উপলদ্ধি করেন। কি শান্সকি সম্্র আলোচনা কোন বিষয়েই 

ইহ্ঠা্দা পৃথিবীর অপর কোঁন জাতির পশ্চাদন্তী নহেন, ইহারা 
উপযুক্ত নায়ক কর্তৃক পরিচালিত হইলে সমস্ত পৃথিবী অবলীলা- 

ক্রমে জয় করিতে সমর্থ হন। পুরাকালে ইহারা উপনুক্ত 

নেতা কর্ডক পরিচালিত হইয়া সমগ্র প্রথিবী পরাজয় করিয়াঁ- 

ছিলেন । ইহাদিগের মধো যে অনৈক্য ভাব, স্বার্থপরতা, গদয়ের 

দুর্বলতা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয় তাহ? কেবল ইহ্াদিগের আত্ম- 

বিস্মৃতি ও দ্রিদ্রতানিবন্ধন। ইঙ্ঠাদিগের দরিদ্রতা দূর হইলে 

ইহারা পৃথিবী মধ্যে সর্ব গুণ সম্পন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত 

হইবে। শিবাজী এই দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য তলবারই 
এক মাত্র প্রক্কষ্ট উপায় স্থির করিয়াছিলেন । তিনি গো প্রাঙ্গণ 

রক্ষণ ও বর্ণাশ ম ধন্দ সংস্থাপন করিবার জন্য প্রত্যেক ভারত- 

'বানীৰর হৃদয়ে জাতীয়ভাব জাগরুক করিয়া প্রত্যেক ভারত- 

বাদীর পরম মাননীয় গৈরিক পতাকা উত্থাপিত করিয়া হিন্দু 

সাআাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন॥ 

বাহ্গণগণ দর্ড সমিৎ পরিত্যাগ করিয়া শাণিত কূপাণ এবং কৃষক- 

গণ হলের পরিবর্তে ভীষণ ভল্প গ্রহণ করিয়া দলে দলে শিবাজীর 

“সহিত মিলিত হইয়া! যবন-সর্প-সত্রে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই 

মহাধজ্ঞ্রে বাবর, হুমাঁধুন প্রভৃতির সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি স্বহারুত 

' হইয়া অবশেষে দ্িলীর সিংহাসন যজ্ঞ-দক্ষিণারূপে প্রদত্ত হয়। 

| সম্পূর্ণ । 




